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31. LISA

KAUPADE MAANTEEVEDU

A OSA
AUTOVEO-ETTEVÕTJATELE ESITATAVAD NÕUDED
VASTAVALT KÄESOLEVA LEPINGU ARTIKLILE 463

1. JAGU
AUTOVEO-ETTEVÕTJA TEGEVUSALALE LUBAMINE
JA SELLEL TEGEVUSALAL TEGUTSEMINE

ARTIKKEL 1
Kohaldamisala
Käesolev jagu reguleerib autoveo-ettevõtja tegevusalale lubamist ja sellel tegevusalal tegutsemist
ning seda kohaldatakse poole kõigi autoveo-ettevõtjate suhtes, kes tegelevad kaupade veoga
käesoleva lepingu artikli 264 alusel.
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ARTIKKEL 2

Mõisted
Käesolevas jaos kasutatakse järgmisi mõisteid:
a)

„autoveo-ettevõtja tegevusalal tegutsemise luba“ – haldusotsus, millega lubatakse käesolevas
jaos sätestatud tingimustele vastaval füüsilisel või juriidilisel isikul tegutseda autoveoettevõtja tegevusalal;

b)

„pädev asutus“ – poole riikliku, piirkondliku või kohaliku tasandi pädev asutus, kes autoveoettevõtja tegevusalal tegutsemise loa andmise eesmärgil kontrollib, kas füüsiline või
juriidiline vastab käesolevas jaos sätestatud tingimustele, ning kellel on volitus anda, peatada
või tühistada autoveo-ettevõtja tegevusalal tegutsemise luba; ning

c)

„alaline elukoht“ – koht, kus isik tavaliselt elab iga kalendriaasta jooksul vähemalt 185 päeva
seoses isiklike sidemetega, millest ilmneb nimetatud isiku märkimisväärne seos tema
elukohaga.
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ARTIKKEL 3
Nõuded autoveo-ettevõtja tegevusalal tegutsemiseks
Autoveo-ettevõtjana tegutsevad füüsilised või juriidilised isikud:
a)

tegutsevad poole territooriumil stabiilselt ja tõhusalt, nagu on sätestatud käesoleva jao artiklis
5;

b)

on laitmatu mainega, nagu on sätestatud käesoleva jao artiklis 6;

c)

omavad käesoleva jao artiklis 7 sätestatud asjakohast finantssuutlikkust ning

d)

omavad käesoleva jao artiklis 8 sätestatud nõutavat kutsealast pädevust.

ARTIKKEL 4
Veokorraldaja
1.

Autoveo-ettevõtja määrab vähemalt ühe füüsilise isiku – veokorraldaja –, kes juhib pidevalt ja
tõhusalt tema veotegevust ning vastab artikli 3 punktides b ja d sätestatud nõuetele ning:
a)

kellel on kõnealuse autoveo-ettevõtjaga tegelik side, näiteks ta on selle töötaja, direktor,
omanik või aktsionär või seda haldav isik, või kes on ise see isik; ning
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b)

kelle elukoht on selle poole riigis, kelle territooriumil on autoveo-ettevõtja
(registreeritud) asukoht.

2.

Kui füüsiline või juriidiline isik ei vasta ametialase pädevuse tingimustele, võib pädev asutus
lubada tal tegutseda autoveo-ettevõtja tegevusalal lõike 1 kohaselt veokorraldajat ametisse
nimetamata järgmistel tingimustel:
a)

füüsiline või juriidiline isik nimetab ametisse autoveo-ettevõtja asutamisriigiks oleva
poole territooriumil elava füüsilise või juriidilise isiku, kes vastab artikli 3 punktides b
ja d sätestatud tingimustele ning on lepinguga volitatud täitma veokorraldaja ülesandeid
ettevõtja nimel;

b)

füüsilist või juriidilist isikut ja punktis a osutatud isikut siduvas lepingus on täpsustatud
ülesanded, mida asjaomane isik peab tõhusalt ja püsivalt täitma, ning märgitud tema
vastutus veokorraldajana. Täpsustatavad ülesanded hõlmavad sõidukite korrashoiu ja
hoolduse korraldust, veolepingute ja -dokumentide kontrollimist, raamatupidamise
põhiarvestust, juhtide tööle määramist ja sõidukite kasutussevõtmist ning
ohutusmenetluste kontrollimist;

c)

punktis a osutatud isik võib veokorraldajana tegutsedes juhtida kuni nelja eri
autoveo-ettevõtja veotegevust, milleks kasutatakse kokku kuni 50 sõidukit; ning

d)

punktis a osutatud isik täidab kindlaksmääratud ülesandeid üksnes füüsilise või
juriidilise isiku huvides ning täidab oma kohustusi sõltumatult füüsilistest või
juriidilistest isikutest, kelle vedude korraldamisega ta tegeleb.
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3.

Pool võib otsustada, et lõike 1 kohaselt ametisse nimetatud veokorraldajat ei või ühtlasi lõike
2 kohaselt ametisse nimetada või et teda võib ametisse nimetada üksnes piiratud (väiksema)
arvu füüsiliste või juriidiliste isikute või väiksema arvu sõidukite puhul, kui on osutatud lõike
2 punktis c.

4.

Füüsiline või juriidiline isik teavitab pädevat asutust veokorraldaja või veokorraldajate
määramisest.

ARTIKKEL 5
Asutamisnõuet käsitlevad tingimused
Asutamiskohaks olevas pooles tõhusa ja stabiilse asutamise nõude täitmiseks peab füüsiline või
juriidiline isik:
a)

omama ruume, kus tal on võimalik pääseda juurde oma põhiliste äridokumentide kas
elektroonilisel või muul kujul originaalidele, eelkõige järgmistele dokumentidele: tema
transpordilepingud, füüsilise või juriidilise isiku käsutuses olevate sõidukitega seonduvad
dokumendid, raamatupidamisdokumendid, personalijuhtimisega seotud dokumendid,
töölepingud, sotsiaalkindlustuse dokumendid, juhtide lähetamise andmeid sisaldavad
dokumendid, sõidu- ja puhkeaja kohta andmeid sisaldavad dokumendid ning kõik muud
dokumendid, millele pädev asutus peab juurde pääsema, et kontrollida käesolevas jaos
sätestatud tingimuste täitmist;

b)

olema kantud kõnealuse poole territooriumil äriregistrisse või samalaadsesse registrisse, kui
seda nõutakse siseriiklikes õigusaktides;
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c)

olema tulumaksukohustuslane ning tal peab olema käibemaksukohustuslase
identifitseerimisnumber, kui seda nõutakse siseriiklikes õigusaktides;

d)

pärast loa saamist olema tema käsutuses üks või mitu sõidukit, mis on registreeritud või
suunatud ringlusse ja millele on antud kasutamisluba kooskõlas vastava riigi õigusaktidega,
hoolimata sellest, kas need sõidukid kuuluvad täielikult temale või on tema käsutuses näiteks
järelmaksu- või rendi- või liisingulepingu alusel;

e)

juhtima tõhusalt ja pidevalt oma haldus- ja äritegevust asjakohaste seadmete ja vahendite abil
kõnealuse poole territooriumil paiknevates punktis a osutatud ruumides ning juhtima tõhusalt
ja pidevalt oma transporditegevust, kasutades punktis g osutatud sõidukeid ning kõnealuse
poole territooriumil paiknevat asjakohast tehnilist varustust; ning

f)

omama õigust käsutada pidevalt mitut sõidukit, mis vastavad punktis d sätestatud
tingimustele, ning juhte, kelle tavapärane põhibaas on kõnealuse poole territooriumil
paiknevas tegevuskeskuses ning kelle arv on proportsionaalne ettevõtja tehtavate vedude
mahu suhtes.

ARTIKKEL 6
Hea maine nõuet käsitlevad tingimused
1.

Pooled määravad vastavalt lõikele 2 kindlaks tingimused, millele ettevõtja ja veokorraldaja
peavad vastama hea maine nõude täitmiseks.
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Selle kindlaksmääramisel, kas füüsiline või juriidiline isik vastab sellele nõudele, võtavad
pooled arvesse füüsiliste või juriidiliste isikute, nende veokorraldajate, tegevdirektorite ja
poolte määratletud muude asjakohaste isikute käitumist. Käesolevas artiklis
süüdimõistmistele, karistustele või rikkumistele viitamisel peetakse silmas füüsilise või
juriidilise isiku enda, tema veokorraldajate, tegevdirektorite ja poole määratletud muude
asjakohaste isikute süüdimõistmisi, karistusi või rikkumisi.
Käesolevas lõikes osutatud tingimused sisaldavad vähemalt järgmist:
a)

puuduvad veokorraldaja või autoveo-ettevõtja head mainet kahtluse alla seadvad
asjaolud, näiteks asjaolu, et asjaomased isikud on süüdi mõistetud või neile on määratud
karistused kehtivate riiklike eeskirjade raske rikkumise eest järgmistes valdkondades:
i)

äriõigus;

ii)

maksejõuetusõigus,

iii)

kõnealusel kutsealal kohaldatavad palga- ja töötingimused;

iv)

liiklus;

v)

kutsealane vastutus;

vi)

inim- või narkokaubandus;

vii) maksuõigus ning
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b)

veokorraldajat või autoveo-ettevõtjat ei ole ühe või mõlema poole territooriumil süüdi
mõistetud raskes kuriteos või talle ei ole määratud karistust käesoleva lepingu teise osa
kolmanda rubriigi I jaotise eeskirjade või siseriiklike eeskirjade tõsise rikkumise eest
eelkõige seoses järgmisega:
i)

juhtide sõidu- ja puhkeaeg, tööaeg ning sõidumeerikute paigaldamine ja
kasutamine;

ii)

rahvusvahelises liikluses kasutatavate kommertsveokite suurim kaal ja suurimad
mõõtmed;

iii)

juhtide alus- ja jätkuõpe;

iv)

kommertsveokite tehnoseisund, sealhulgas mootorsõidukite kohustuslik
tehnoülevaatus;

v)

juurdepääs rahvusvahelisele maanteeveoturule;

vi)

ohtlike kaupade maanteeveo ohutus;

vii) kiiruspiirikute paigaldamine teatavat liiki sõidukitesse ja nende kasutamine;
viii) juhiload;
ix)

tegevusalale lubamine;
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x)

loomade vedu;

xi)

töötajate lähetamine maanteevedude sektoris;

xii) lepinguliste kohustuste suhtes kohaldatav õigus ning
xiii) reisid, mille peale- ja mahalaadimiskohad asuvad teise poole territooriumil.
2.

Käesoleva artikli lõike 1 kolmanda lõigu punkti b kohaldamisel, kui veokorraldaja või
autoveo-ettevõtja on süüdi mõistetud raskes kuriteos või talle on määratud karistus 31-A-1-1
liites esitatud normide kõige raskemate rikkumiste eest ühe või mõlema poole territooriumil,
viib poole pädev asutus asjakohaselt ja õigeaegselt läbi haldusmenetluse, mis vajaduse korral
hõlmab asjaomase ettevõtja valduste kohapealset kontrolli.
Haldusmenetluse käigus hindab pädev asutus seda, kas konkreetsete asjaolude tõttu kujutaks
hea maine kaotamine endast antud juhul ebaproportsionaalset meedet. Selle hindamise puhul
võtab pädev asutus arvesse käesoleva artikli lõike 1 kolmandas lõigus osutatud eeskirjade
raskete rikkumiste arvu, samuti 31-A-1-1 liites esitatud raskeimate rikkumiste arvu, mille eest
veokorraldaja või autoveo-ettevõtja on süüdi mõistetud või mille eest talle on määratud
karistus. Igat sellist järeldust tuleb nõuetekohaselt põhjendada ja õigustada.

EU/UK/TCA/31.–34. lisa/et 9

Kui pädev asutus leiab, et hea maine staatuse kaotamine oleks ebaproportsionaalne, võtab ta
otsuse asjaomase ettevõtja hea maine staatus säilitada. Kui pädev asutus leiab, et hea maine
staatuse kaotamine ei oleks ebaproportsionaalne, kaasneb süüdimõistmise või karistusega hea
maine staatuse kaotamine.
3.

Maanteetranspordi erikomitee koostab loetelu selliste eeskirjade raskete rikkumiste
kategooriatest, liikidest ja raskusastmetest, mis peale 31-A-1-1 liites esitatud rikkumiste
võivad viia hea maine kaotamiseni.

4.

Hea maine nõue on täitmata, kuni ettevõtja rehabiliteeritakse või võetakse mõni muu
samaväärse toimega meede vastavalt poolte olemasolevatele siseriiklikele asjakohastele
sätetele.

ARTIKKEL 7
Finantssuutlikkust käsitlevad tingimused
1.

Finantssuutlikkust käsitleva nõude täitmiseks peab füüsiline või juriidiline isik suutma
eelarveaasta jooksul pidevalt täita oma finantskohustusi. Füüsiline või juriidiline isik tõendab
audiitori või nõuetekohaselt akrediteeritud isiku kinnitatud raamatupidamise
aastaaruannetega, et tema käsutuses on igal aastal omakapitali:
a)

kokku vähemalt 9 000 eurot / 8 000 naela, kui kasutatakse ainult üht sõidukit,
5 000 eurot / 4 500 naela iga kasutatava lisasõiduki või autorongi kohta, mille lubatud
täismass ületab 3,5 tonni, ning 900 eurot / 800 naela iga kasutatava lisasõiduki või
autorongi kohta, mille lubatud täismass ületab 2,5 tonni, kuid ei ületa 3,5 tonni;
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b)

autoveo-ettevõtjana tegutsevad füüsilised või juriidilised isikud, kes kasutavad ainult
mootorsõidukeid või liidendsõidukeid, mille lubatud täismass ületab 2,5 tonni, kuid ei
ületa 3,5 tonni, tõendavad audiitori või nõuetekohaselt akrediteeritud isiku kinnitatud
raamatupidamise aastaaruannetega, et nende käsutuses on igal aastal kapitali ja reserve
vähemalt 1 800 eurot / 1 600 naela, kui kasutatakse ainult üht sõidukit, ja 900 eurot /
800 naela iga kasutatava lisasõiduki kohta.

2.

Erandina lõikest 1 võib pädev asutus nõustuda või nõuda, et ettevõtja tõendaks oma
finantssuutlikkust pädeva asutuse määratletud tõendiga, nagu näiteks pangatagatis või
kindlustus, sealhulgas kutsealane vastutuskindlustus ühelt või mitmelt pangalt või muult
finantsasutuselt, muu hulgas kindlustusasutuselt, või muud liiki siduv dokument, millega
antakse ettevõtjale solidaartagatis lõike 1 punktis a kindlaks määratud summade kohta.

3.

Erandina lõikest 1 võib pädev asutus ettevõtja registreerimise aasta raamatupidamise
aastaaruande puudumisel nõustuda, et ettevõtja tõendab oma finantssuutlikkust sellise
tõendiga nagu pangatagatis, finantsasutuse väljastatud dokument, millega antakse ettevõtjale
juurdepääs krediidile, või muu siduv dokument, mille on määratlenud pädev asutus, mis
tõendab, et ettevõtja käsutuses on lõike 1 punktis a kindlaks täpsustatud summad.

4.

Lõikes 1 osutatud raamatupidamise aastaaruanded või lõikes 2 osutatud tagatiskiri, mida
kontrollitakse, peavad kuuluma selle poole territooriumil asutatud majandusüksusele, kus luba
taotletakse (mitte teise poole territooriumil asutatud majandusüksusele).
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ARTIKKEL 8
Ametialase pädevuse nõuet käsitlevad tingimused
1.

Ametialase pädevuse nõude täitmiseks peavad asjaomasel isikul või asjaomastel isikutel
olema ettenähtud ainevaldkondade teadmised 31-A-1-2 liite I osas ettenähtud tasemel.
Selliseid teadmisi tõendatakse kohustusliku kirjaliku eksamiga, millele võib poole vastava
otsuse korral lisanduda suuline eksam. Kõnealused eksamid korraldatakse vastavalt 31-A-1-2
liite II osas sätestatule. Seejuures võivad pooled kehtestada eksamitele eelneva väljaõppe
nõude.

2.

Asjaomased isikud sooritavad eksami selle poole territooriumil, kus on nende alaline elukoht.

3.

Ainult poole määratletud kriteeriumide kohaselt selleks otstarbeks nõuetekohaselt volitatud
asutused ja organid võivad korraldada käesoleva artikli lõikes 1 osutatud kirjalikke ja suulisi
eksameid ja anda nende läbimise tunnistusi. Pooled kontrollivad regulaarselt, et nende
volitatud asutused ja organid korraldaksid eksameid tingimustel, mis on kooskõlas 31-A-1-2
liitega.

4.

Pool võib vabastada isikud, kellel on kõnealuse poole territooriumil välja antud teatavad kõrgvõi tehnilise hariduse kvalifikatsioonitunnistused, mis eeldavad teadmisi 31-A-1-2 liites
loetletud valdkondades, eksamite sooritamise nõudest vastava kvalifikatsiooniga hõlmatavate
ainete osas. Vabastust kohaldatakse üksnes 31-A-1-1 liite I osa nende jagude suhtes, mille
puhul kvalifikatsioonid hõlmavad kõiki iga jao pealkirja all loetletud valdkondi.
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Pool võib vabastada teatavatest eksami osadest isikud, kellel on poole territooriumi vedude
puhul kehtivad ametialase pädevuse tunnistused.

ARTIKKEL 9
Eksamist vabastamine
Sellisele autoveo-ettevõtjale tegevusloa andmise korral, kes kasutab üksnes mootorsõidukeid või
liidendsõidukeid, mille lubatud täismass ei ületa 3,5 tonni, võib pool vabastada artikli 8 lõikes 1
osutatud eksamist isikud, kes suudavad tõendada, et nad on kümne aasta jooksul enne 20. augustit
2020 pidevalt juhtinud sama liiki füüsilise või juriidilise isiku tegevust.

ARTIKKEL 10
Loa peatamise ja tühistamise kord
1.

Kui pädev asutus tuvastab, et füüsilise või juriidilise isiku puhul on oht, et ta ei täida enam
artiklis 3 sätestatud nõudeid, teatab ta sellest füüsilisele või juriidilisele isikule. Kui pädev
asutus tuvastab, et mõni nõue ei ole enam täidetud, võib ta anda ettevõtjale olukorra
parandamiseks ühe järgmistest tähtaegadest:
a)

hea maine või ametialase pädevuse nõudele mittevastava veokorraldaja asendaja
töölevõtmine ei tohi kesta üle kuue kuu, veokorraldaja surma või töövõimetuse korral
on seda tähtaega võimalik kolme kuu võrra pikendada;
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b)

kuni kuus kuud, kui füüsiline või juriidiline isik peab oma olukorra parandamiseks
näitama, et ta toimib stabiilselt ja tõhusalt, või

c)

kuni kuus kuud, kui täidetud ei ole finantssuutlikkuse nõue ja seega tuleb tõendada, et
kõnealust nõuet suudetakse jälle püsivalt täita.

2.

Pädev asutus võib enne igasuguse rehabilitatsioonimeetme võtmist nõuda füüsiliselt või
juriidiliselt isikult, kelle luba on peatatud või tühistatud, et tema veokorraldajad sooritaksid
artikli 8 lõikes 1 nimetatud eksamid.

3.

Kui pädev asutus täheldab, et füüsiline või juriidiline isik ei vasta enam ühele või mitmele
artiklis 3 sätestatud nõudele, peatab või tühistab ta autoveo-ettevõtjana tegutsemiseks antud
loa hiljemalt käesoleva artikli lõikes 1 osutatud tähtaegade möödudes.

ARTIKKEL 11
Veokorraldaja sobimatuks kuulutamine
1.

Kui veokorraldaja kaotab artikli 6 kohaselt oma hea maine staatuse, kuulutab pädev asutus
veokorraldaja sobimatuks juhtima autoveo-ettevõtja veotegevust.
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Pädev asutus ei taasta veokorraldaja hea maine staatust enne ühe aasta möödumist alates hea
maine staatuse kaotamise kuupäevast ega enne, kui veokorraldaja tõendab, et on läbinud
vähemalt kolm kuud kestva asjakohase koolituse või teinud eksami 31-A-1-2 liite I osas
loetletud ainevaldkondades.
2.

Kui veokorraldaja kaotab artikli 6 kohaselt oma hea maine staatuse, ei saa rehabilitatsiooni
taotlust esitada enne ühe aasta möödumist hea maine staatuse kaotamise kuupäevast arvates.

ARTIKKEL 12
Taotluste läbivaatamine ja registreerimine
1.

Kummagi poole pädevad asutused registreerivad artikli 13 lõikes 1 osutatud riiklikes
elektroonilistes registrites nende volitatud ettevõtjate kohta käivad andmed.

2.

Ettevõtja hea maine nõude täidetuse hindamisel kontrollivad pädevad asutused, kas määratud
veokorraldaja või veokorraldajad on taotluse esitamise ajal kuulutatud poole territooriumil
sobimatuks juhtima ettevõtja veotegevust, nagu on sätestatud artiklis 11.

3.

Pädevad asutused jälgivad korrapäraselt, et nende poolt autoveo-ettevõtjana tegutsema
lubatud ettevõtjad vastavad püsivalt artiklis 3 sätestatud nõuetele. Selleks teevad pädevad
asutused kontrolle, sealhulgas (kui on asjakohane) kohapealseid kontrolle asjaomase ettevõtja
valdustes, keskendudes ettevõtjatele, kellele on määratud kõrgem riskiaste.
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ARTIKKEL 13
Riiklikud elektroonilised registrid
1.

Pädevad asutused peavad riiklikku elektroonilist registrit autoveo-ettevõtjate kohta, kellel on
luba tegutseda autoveo-ettevõtja tegevusalal.

2.

Maanteetranspordi erikomitee otsustab, milliseid andmeid autoveo-ettevõtjate riiklikud
registrites hõlmavad ja millised on andmetele juurdepääsu tingimused.

ARTIKKEL 14
Pädevate asutuste halduskoostöö
1.

Kummagi poole pädevad asutused määravad asutuse (kontaktpunkti), kes nende territooriumil
käesoleva jao kohaldamisega seotud teabe teise poole pädevate asutustega jagamise eest
vastutab.

2.

Poolte pädevad asutused teevad tihedat koostööd ning annavad kiiresti üksteisele vastastikust
abi ja kogu asjakohast teavet, et hõlbustada käesoleva jao sätete rakendamist ja täitmise
tagamist.
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3.

Kummagi poole pädevad asutused teevad teise poole pädeva asutuse põhjendatud taotluse
korral individuaalseid kontrolle, et teha kindlaks, kas ettevõtja vastab autoveo-ettevõtja
tegevusalale lubamise tingimustele. Ta teavitab teise poole pädevat asutust selliste kontrollide
tulemustest ja võetavatest meetmetest, kui tuvastatakse, et ettevõtja ei vasta enam käesolevas
jaos sätestatud nõuetele.

4.

Poolte pädevad asutused vahetavad teavet artikli 6 lõikes 2 osutatud rasketes rikkumistes
süüdimõistmiste ning nende eest määratud karistuste kohta.

5.

Erikomitee kehtestab lõigetes 3 ja 4 osutatud teabevahetuse üksikasjalikud eeskirjad.
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31-A-1-1 liide

KÕIGE RASKEMAD RIKKUMISED
31. LISA A OSA 1. JAO ARTIKLI 6 LÕIKE 2 TÄHENDUSES
1.

Tähtaegade ületamine järgmiselt:
a)

6-päevase või 14-päevase maksimaalse sõiduaja ületamine 25 % võrra või rohkem;

b)

maksimaalse igapäevase sõiduaja ületamine igapäevase tööperioodi jooksul 50 % võrra
või rohkem.

2.

Sõidumeeriku ja/või kiiruspiiriku puudumine või pettust võimaldava seadme olemasolu
sõidukis ja/või sellise pettust võimaldava seadme kasutamine, millega on võimalik muuta
sõidumeeriku ja/või kiiruspiiriku andmeid, või salvestuslehtede või sõidumeerikult ja/või
juhikaardilt allalaaditud andmete võltsimine.

3.

Sellise sõiduki juhtimine, millel puudub kehtiv tehnoülevaatuse tõend või millel esinevad
väga tõsised puudused, sealhulgas pidurisüsteemi, roolihoovastiku, rataste/rehvide, vedrustuse
või šassii puudused, mis on otseselt liiklusohtlikud ja mille tõttu tuleks sõiduk liiklusest
kõrvaldada.

EU/UK/TCA/31.–34. lisa/et 18

4.

Selliste ohtlike kaupade vedu, mille vedamine on keelatud, või ohtlike kaupade vedu keelatud
või heakskiitmata kaitsemahutites või selliseid kaupu sõidukis ohtlike kaupadena tuvastamata
ning seega inimelusid või keskkonda sellisel määral ohustades, et see viib otsuseni sõiduk
kasutuselt kõrvaldada.

5.

Kauba vedu kehtiva juhiloata või ettevõtja poolt, kellel ei ole käesoleva lepingu artiklis 463
osutatud kehtivat ettevõtja tegevusluba.

6.

Juhi poolt juhikaardi kasutamine, mis on võltsitud, mis ei ole tema oma või mis on saadud
valeandmete ja/või võltsitud dokumentide alusel.

7.

Kaupade vedu, mille käigus sõidukite puhul, mille lubatud täiskaal on üle 12 tonni, ületatakse
maksimaalset lubatud täismassi 20 % võrra või rohkem, ja sõidukite puhul, mille lubatud
täiskaal on kuni 12 tonni, ületatakse seda 25 % võrra või rohkem.
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31-A-1-2 liide

I OSA
31. LISA A OSA 1. JAO ARTIKLIS 8 OSUTATUD
AINEVALDKONDADE LOETELU
Ametialase pädevuse ametlikul tunnustamisel peavad pooled arvesse võtma teadmisi, mis on seotud
vähemalt allpool loetletud ainevaldkondadega. Taotluse esitanud autoveo-ettevõtjatel olema
kõnealustes ainevaldkondades veoettevõtte juhtimiseks vajalikul tasemel teadmised ja praktilised
oskused.
Teadmiste miinimumtase, nagu allpool osutatud, peab vastama vähemalt sellisele teadmiste
tasemele, mille tagab kohustusliku hariduse omandamine ning seda täiendav kutseõpe ja täiendav
tehniline koolitus või keskkool või muu tehniline koolitus.
A.

Tsiviilõigus

Taotleja peab eelkõige:
a)

olema tuttav maanteevedude puhul kasutatavate põhiliste lepinguliikidega ning nendest
tulenevate õiguste ja kohustustega;
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b)

suutma pidada läbirääkimisi õiguslikult kehtiva veolepingu üle, eelkõige veotingimuste osas;

c)

olema suuteline hindama taotleja nõuet, mis käsitleb hüvitist kauba kaotsimineku või
rikkumise eest veo ajal või kohaletoimetamise hilinemise eest, ning aru saama sellise nõude
mõjust taotleja lepingulistele kohustustele; ning

d)

olema tuttav Genfis 19. mail 1956. aastal sõlmitud rahvusvahelisest kaupade autoveolepingu
konventsioonist (CMR) tulenevate eeskirjade ja kohustustega.

B.

Äriõigus

Taotleja peab eelkõige:
a)

olema tuttav vedudes osalemise tingimuste ja formaalsustega, autoveo-ettevõtjatele pandud
üldkohustustega (registreerimine, arvepidamine jne) ning pankroti tagajärgedega, ning

b)

omama asjakohaseid teadmisi äriühingute eri liikide ning nende loomist ja tegutsemist
reguleerivate eeskirjade kohta.

C.

Sotsiaalõigus

Taotlejal peavad eelkõige olema teadmised järgmisest:
a)

maanteevedudega seotud sotsiaalinstitutsioonide (ametiühingud, töönõukogud, usaldusisikud,
tööinspektorid jne) ülesannete ja tegevusega;
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b)

tööandjate sotsiaalkindlustusalaste kohustustega;

c)

autoveo-ettevõtjate palgatud töötajate eri kategooriate töölepinguid reguleerivate eeskirjadega
(lepingu vorm, osapoolte kohustused, töötingimused ja -aeg, tasuline puhkus, töötasu, lepingu
rikkumine jne);

d)

sõidu-, puhke- ja tööaja suhtes kohaldatavad eeskirjad ning nende kohaldamise praktilised
meetmed ning

e)

käesoleva lisa B osa 1. jaos sätestatud juhtide alus- ja jätkuõppe suhtes kohaldatavad
eeskirjad.

D.

Maksuõigus

Taotleja peab olema eelkõige tuttav järgmisi valdkondi reguleerivate eeskirjadega:
a)

veoteenuste käibemaks;

b)

mootorsõidukimaks;

c)

teatavate maanteeveosõidukite maksud ning tee- ja infrastruktuuri kasutamise maksud ning

d)

tulumaks.
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E.

Äri- ja finantsjuhtimine

Taotleja peab eelkõige:
a)

olema tuttav tšekkide, vekslite, võlakirjade, krediitkaartide ja muude makseviiside
kasutamisega seotud seaduste ja tavadega;

b)

olema tuttav mitmesugust liiki krediidiga (pangalaen, dokumentaalakreditiiv, hoiuste
tagamine, hüpoteegid, liising, rentimine, faktooring jne) ning nendest tulenevate maksude ja
kohustustega;

c)

tundma bilanssi ning oskama seda koostada ja tõlgendada;

d)

suutma lugeda ja tõlgendada kasumiaruannet;

e)

oskama hinnata ettevõtja tasuvust ja finantsseisundit eelkõige finantsnäitajate alusel;

f)

olema võimeline koostama eelarvet;

g)

olema tuttav ettevõtja kuluelementidega (püsi- ja muutuvkulud, käibekapital, amortisatsioon
jne) ning suutma arvestada kulusid sõiduki, kilomeetri, reisi või tonni kohta;

h)

suutma koostada kõiki ettevõtja töötajaid hõlmavat organisatsioonilise struktuuri skeeme ja
tööplaane;
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i)

olema tuttav turundus-, reklaami- ja suhtekorralduspõhimõtetega, sh veoteenuste müügi
edendamisega, ning kliendiregistrite koostamisega jms;

j)

olema tuttav maanteevedude seotud eri kindlustusliikidega (vastutuskindlustus,
õnnetusjuhtumi-/elukindlustus, kahjukindlustus ja pagasikindlustus) ning nendest tulenevate
tagatiste ja kohustustega;

k)

olema tuttav elektroonilise andmeedastuse kohaldamisega maanteevedude alal;

l)

olema suuteline kohaldama autoveoteenuste hindamiseeskirju ning tundma Incotermi
tarneklauslite tähendust ja mõju ning

m)

olema tuttav veonduse lisateenuste eri kategooriatega ning nende osatähtsuse, funktsioonide ja
vajaduse korral staatusega.

F.

Turulepääs

Taotlejal peavad eelkõige olema teadmised järgmisest:
a)

maanteevedusid, tööstussõidukite rentimist ja alltöövõttu reguleerivad kutseala eeskirjad ja
täpsemalt tegevusala ametlikku korraldust, tegevusalale lubamist, maanteevedude
korraldamise lube, kontrolle ja karistusi reguleerivad eeskirjad;

b)

autoveo-ettevõtja asutamiseeskirjadega;
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c)

mitmesuguste autoveoteenuste osutamiseks vajalike dokumentidega ja suutma kehtestada
kontrollimenetlust tagamaks, et iga vedu, eelkõige sõidukit, juhti, kaupu ja pagasit käsitlevaid
dokumente hoitakse nii sõidukis kui ka ettevõtja ruumides;

d)

kaupade autoveoteenuste turu korraldusega, eelkõige lasti käsitlemise ja logistikaeeskirjadega
ning

e)

piiriformaalsustega, T-dokumentide ja TIR-märkmike osatähtsuse ja kohaldamisalaga ning
nende kasutamisest tulenevate kohustuste ja vastutusega.

G.

Tehnilised standardid ja tegutsemise tehnilised aspektid

Taotleja peab eelkõige:
a)

olema tuttav poolte territooriumil kehtivate sõidukite kaalu ja mõõtmeid reguleerivate
eeskirjadega ning korraga, mida tuleb järgida ebaharilike lastide puhul, mille korral kehtivad
eeskirjade erandid;

b)

olema suuteline valima sõidukeid ja nende komponente (šassiid, mootor,
käiguvahetussüsteem, pidurisüsteem jne) vastavalt ettevõtja vajadustele;

c)

olema tuttav formaalsustega, mis on seotud kõnealuste sõidukite tüübikinnituse,
registreerimise ja tehnoülevaatusega;

d)

saama aru, missuguseid meetmeid on vaja võtta, et vähendada müra ja võidelda
mootorsõidukite heitgaasidest tingitud õhusaaste vastu;
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e)

olema suuteline koostama sõidukite ja nende seadmete perioodilise hoolduse kavu;

f)

olema tuttav veoste käitlemis- ja laadimisseadmete eri liikidega (järelhaagised, konteinerid,
alused jne) ning võimeline kehtestama kaupade peale- ja mahalaadimise korda ning välja
andma sellekohaseid juhiseid (lasti jagamine, virnastamine, paigutamine, kiiludega
kinnitamine jne);

g)

olema tuttav mitmesuguste kombineeritud veo meetodite, näiteks haagistega ühendvedude ja
ro-ro-tüüpi vedudega;

h)

olema suuteline kohaldama meetmeid ohtlike kaupade ja jäätmete veo eeskirjade täitmiseks;

i)

olema suuteline rakendama korda, mis on ette nähtud kergesti riknevate toiduainete
veoeeskirjade, eelkõige kiiresti riknevate toiduainete rahvusvahelise veo ning selleks
kasutatavate eriveokite alasest kokkuleppest (ATP) tulenevate eeskirjade täitmiseks, ning

j)

olema suuteline rakendama elusloomade veoeeskirjade täitmiseks ettenähtud korda.

H.

Liiklusohutus

Taotleja peab eelkõige:
a)

teadma, missugust kvalifikatsiooni nõutakse juhtidelt (juhiluba, arstitõendid,
kõlblikkustunnistused jne);
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b)

olema suuteline võtma vajalikke meetmeid tagamaks, et autojuhid järgivad poolte
territooriumil kehtivaid liikluseeskirju, keelde ja piiranguid (kiirusepiirangud, sõidu
eesõigused, seisu- ja parkimispiirangud, tulede kasutamine, liiklusmärgid jne);

c)

olema suuteline koostama juhtidele juhiseid, kuidas kontrollida sõidukite, seadmete ja lasti
seisundiga seotud ohutusnõuete täitmist ning võtta ennetusabinõusid;

d)

olema suuteline kehtestama õnnetusjuhtumi korral järgitavat korda ja rakendama asjakohaseid
menetlusi, et vältida õnnetusjuhtumite või raskete liiklussüütegude kordumist; ning

e)

oskama rakendada korda kauba turvaliseks kinnitamiseks ja teadma vastavaid tehnikaid.

II OSA
EKSAMI KORRALDAMINE
1.

Pooled korraldavad kohustusliku kirjaliku eksami, millele lisaks võidakse korraldada suuline
eksam, et teha kindlaks, kas autoveo-ettevõtja tegevusloa taotlejatel on piisav teadmiste tase
I osas loetletud ainevaldkondades, eelkõige oskus kasutada kõnealuste valdkondadega seotud
vahendeid ja tehnikat ning täita vastavaid juhtimis- ja koordineerimisülesandeid.
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a)

Kohustuslik kirjalik eksam koosneb kahest testist:
i)

kirjalikud küsimused kas valikvastustega küsimuste (igal küsimusel on neli
võimalikku vastust), otseseid vastuseid nõudvate küsimuste või nimetatud kahe
süsteemi kombinatsiooni vormis, ning

ii)

kirjalikud ülesanded / juhtumi lahendamine.

Kummagi testi miinimumkestus on kaks tundi.
b)

Kui korraldatakse suuline eksam, võivad pooled seada selle eeltingimuseks, et osaleja
on edukalt sooritanud kirjaliku eksami.

2.

Juhul kui pooled korraldavad ka suulise eksami, peavad nad ette nägema, et iga test kolmest
annab kogupunktidest vähemalt 25 % ja maksimaalselt 40 %.
Kui pooled korraldavad ainult suulise eksami, peavad nad ette nägema, et kumbki test annab
kogupunktidest vähemalt 40 % ja maksimaalselt 60 %.

3.

Taotlejad peavad saama kõigi testide eest keskmiselt vähemalt 60 % kogupunktidest, saades
üksiktesti eest vähemalt 50 % võimalikust punktide arvust. Pool võib vähendada mainitud
piirmäära 50 %-lt 40 %-le ainult ühe testi puhul.
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31-A-1-3 liide

A OSA
LIIDU TEGEVUSLOA NÄIDIS
EUROOPA ÜHENDUS
(a)
(Pantone 290 helesinist värvi või sellele värvile võimalikult sarnast värvi tselluloospaber,
suurusega DIN A4 (100 g/m2 või rohkem)
(Tegevusloa esimene leht)
(Tekst koostatakse tegevusluba väljaandva liikmesriigi ametlikus keeles või ühes selle
ametlikest keeltest)
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Tegevusluba väljaandva

Pädeva asutuse või organi nimi

liikmesriigi eraldustähis(1)

TEGEVUSLUBA NR …
või
TÕESTATUD KOOPIA NR …
veoste rahvusvaheliseks maanteeveoks rendi või tasu eest
Käesolev tegevusluba annab ....................................................................................................
õiguse (2)
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
tegelda ühenduse territooriumil tehtavate vedude või vedude osade puhul rendi või tasu eest veoste
rahvusvahelise maanteeveoga mis tahes marsruudil, nagu on ette nähtud Euroopa Parlamendi ja
nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrusega (EÜ) nr 1072/2009 (rahvusvahelisele autoveoturule
juurdepääsu käsitlevate ühiseeskirjade kohta) (ELT L 300, 14.11.2009, lk 72) ja vastavalt käesoleva
tegevusloa üldsätetele.
Erimärkused:
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Käesolev tegevusluba kehtib alates
........................................

kuni
........................................................................

Väljastamise koht:
……………………………………………….

Väljastamise kuupäev:
.........................................................

............................................................................ (3)
______________
(1)
Liikmesriikide eraldustähised on järgmised: (B) Belgia, (BG) Bulgaaria, (CZ) Tšehhi
Vabariik, (DK) Taani, (D) Saksamaa, (EST) Eesti, (IRL) Iirimaa, (GR) Kreeka, (E)
Hispaania, (F) Prantsusmaa, (HR) Horvaatia, (I) Itaalia, (CY) Küpros, (LV) Läti, (LT) Leedu,
(L) Luksemburg, (H) Ungari, (MT) Malta, (NL) Madalmaad, (A) Austria, (PL) Poola, (P)
Portugal, (RO) Rumeenia, (SLO) Sloveenia, (SK) Slovakkia, (FIN) Soome, (S) Rootsi.
(2)
Veoettevõtja nimi või ärinimi ja täielik aadress.
(3)
Loa välja andnud pädeva asutuse või organi allkiri ja tempel.
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(b)
(Tegevusloa teine leht)
(Tekst koostatakse tegevusluba väljaandva liikmesriigi ametlikus keeles või ühes selle
ametlikest keeltest)
ÜLDSÄTTED
Käesolev tegevusluba on välja antud vastavalt määrusele (EÜ) nr 1072/2009.
Tegevusluba annab omanikule õiguse tegelda ühenduse territooriumil tehtavate vedude või vedude
osade puhul rendi või tasu eest veoste rahvusvahelise maanteeveoga mis tahes marsruudil ja
vajaduse korral vastavalt käesoleva loa tingimustele:
— kui reisi lähte- ja sihtkoht on kahes erinevas liikmesriigis, olenemata sellest, kas vedu toimub
ühe või mitme liikmesriigi või kolmanda riigi territooriumi kaudu;
— liikmesriigist kolmandasse riiki või vastupidi, olenemata sellest, kas vedu toimub ühe või
mitme liikmesriigi või kolmanda riigi territooriumi kaudu;
— kolmandate riikide vahel, kui vedu toimub ühe või mitme liikmesriigi territooriumi kaudu,
ja sellise veoga seotud tühisõitudega.
Juhul kui vedu toimub liikmesriigist kolmandasse riiki või vastupidi, kehtib käesolev tegevusluba
veo selle osa suhtes, mis tehakse ühenduses. See kehtib selle liikmesriigi territooriumil, kus toimub
peale- või mahalaadimine, üksnes pärast seda, kui ühenduse ja asjaomase kolmanda riigi vahel on
sõlmitud vajalik kokkulepe kooskõlas määrusega (EÜ) nr 1072/2009.
Tegevusluba on isiklik ja omanik ei või seda üle anda.
Tegevusloa välja andnud liikmesriigi pädev asutus võib selle kehtetuks tunnistada, eelkõige juhul,
kui selle omanik:
— ei ole täitnud kõiki tegevusloa kasutamise tingimusi,
— esitas tegevusloa andmiseks või uuendamiseks vajalike andmete hulgas ebaõiget teavet.
Autoveo-ettevõtja säilitab tegevusloa originaali.
Tegevusloa kinnitatud ärakirja hoitakse sõidukis (1). Ühendatud autorongi puhul peab tegevusluba
kuuluma mootorsõiduki juurde. Tegevusluba kehtib ühendatud autorongi suhtes ka juhul, kui haagis
või poolhaagis ei ole registreeritud või tegevusloa omaniku nimel liiklusesse lubatud või kui see on
registreeritud või lubatud liiklusesse mõnes muus riigis.
Kontrollima volitatud kontrollametniku nõudmisel tuleb tegevusluba talle esitada.
Tegevusloa omanik peab iga liikmesriigi territooriumil järgima selles riigis kehtivaid õigusnorme,
eelkõige neid, mis käsitlevad veondust ja liiklust.
__________________
(1)
„Sõiduk” on liikmesriigis registreeritud mootorsõiduk või ühendatud autorong, millest
vähemalt mootorsõiduk on liikmesriigis registreeritud, ja mida kasutatakse eranditult veoste
veoks.
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B OSA
Ühendkuningriigi tegevusloa näidis

Ühendkuningriigi tegevusluba ühenduse jaoks
(a)
(Pantone helesinist värvi tselluloospaber, suurusega DIN A4 (100 g/m2 või rohkem))
(Tegevusloa esimene leht)
(Tekst inglise või kõmri keeles)

UK

ÜHENDKUNINGRIIGI PÄDEVA ASUTUSE NIMI
(1)

TEGEVUSLOA NUMBER:
või
TÕESTATUD KOOPIA nr:
veoste rahvusvaheliseks maanteeveoks rendi või tasu eest
Käesolev tegevusluba
annab õiguse (2)

tegeleda rahvusvahelise kaupade maanteeveoga rendi või tasu eest mis tahes marsruudil rendi või tasu eest
liikmesriigi territooriumil tehtavate reiside või reisiosade puhul, nagu on sätestatud määruses (EÜ) nr 1072/2009 (3).
Erimärkused: ……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
Käesolev tegevusluba kehtib alates ......................................

kuni ………………………………………………

Väljastamise koht: ……………………………………….

Väljastamise kuupäev.............................................

___________________________
(1)
(2)
(3)

Selle piirkonna pädev asutus, mille jaoks sertifikaat on välja antud.
Veoettevõtja nimi või ärinimi ja täielik aadress.
Määrus (EÜ) nr 1072/2009, mis on Ühendkuningriigi õiguses säilitatud Euroopa Liidust väljaastumise 2018. aasta seaduse 3.
jaoga ja mida on muudetud selle seaduse 8. jao alusel kehtestatud eeskirjadega.
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(b)
(Tegevusloa teine leht)
(Tekst inglise või kõmri keeles)
ÜLDSÄTTED
Käesolev tegevusluba on välja antud vastavalt määrusele (EÜ) nr 1072/2009 (1).
Tegevusluba annab omanikule õiguse tegeleda liikmesriigi territooriumil TEHTAVATE
vedude või vedude osade puhul, mis on lubatud Ühendkuningriigi ja Euroopa Liidu või
liikmesriigi vahelise rahvusvahelise lepinguga, rendi või tasu eest veoste rahvusvahelise
maanteeveoga mis tahes marsruudil.
Kui kaupu veetakse Ühendkuningriigist kolmandasse riiki või vastupidi, siis kehtib
käesolev tegevusluba sellel osal teekonnast, mis viib läbi mõne liikmesriigi territooriumi.
Tegevusluba on isiklik ja omanik ei või seda üle anda.
Tegevusloa võib tagasi võtta taristuministeeriumi (Põhja-Iirimaa) liiklusvolinik näiteks
juhul, kui tegevusloa omanik:
–
–

ei ole täitnud kõiki tegevusloa kasutamise tingimusi,
esitas tegevusloa andmiseks või uuendamiseks vajalike andmete hulgas ebaõiget
teavet.

Autoveo-ettevõtja säilitab tegevusloa originaali.
Tegevusloa kinnitatud ärakirja hoitakse sõidukis(2). Ühendatud autorongi puhul peab
tegevusluba kuuluma mootorsõiduki juurde. Tegevusluba kehtib ühendatud autorongi
suhtes ka juhul, kui haagis või poolhaagis ei ole registreeritud või tegevusloa omaniku
nimel liiklusesse lubatud või kui see on registreeritud või lubatud liiklusesse mõnes muus
riigis.
Kontrollima volitatud kontrollametniku nõudmisel tuleb tegevusluba talle esitada.
Ühendkuningriigi või iga liikmesriigi territooriumil peab tegevusloa omanik järgima
selles riigis kehtivaid õigus- ja haldusnorme, eelkõige seoses transpordi ja liiklusega.
______________________
(1)

(2)

Määrus (EÜ) nr 1072/2009, mis on Ühendkuningriigi õiguses säilitatud Euroopa Liidust
väljaastumise 2018. aasta seaduse 3. jaoga ja mida on muudetud selle seaduse 8. jao alusel
kehtestatud eeskirjadega.
„Sõiduk” on Ühendkuningriigis või liikmesriigis registreeritud mootorsõiduk või ühendatud
autorong, millest vähemalt mootorsõiduk on Ühendkuningriigis liikmesriigis registreeritud, ja mida
kasutatakse eranditult veoste veoks.
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31-A-1-4 liide

TEGEVUSLOA TURVAELEMENDID
Tegevusloal peab olema vähemalt kaks järgmistest turvaelementidest:
–

hologramm;

–

spetsiaalsed paberikiud, mis muutuvad nähtavaks UV-valguses;

–

vähemalt üks mikrokirjas rida (trükk, mis on nähtav ainult suurendusklaasiga ja mida ei saa
paljundusmasinaga paljundada);

–

puudutades tuntavad tähed, sümbolid või mustrid;

–

topeltnumeratsioon: tegevusloa, selle tõestatud koopia seerianumber ja iga dokumendi
väljastamise number;

–

peente giljoššmustrite ja vikerkaaretrükiga taustaturvamärk.
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2. JAGU
JUHTIDE LÄHETAMINE

ARTIKKEL 1
Reguleerimisese
Käesolevas jaos on sätestatud nõuded poole territooriumil asutatud autoveo-ettevõtjatele, kes
lähetab kaubaveo raames juhte käesoleva jao artikli 3 kohaselt teise poole territooriumile.
Ükski käesoleva jao säte ei takista poolt kohaldamast meetmeid, millega reguleeritakse füüsiliste
isikute sisenemist tema territooriumile või nende ajutist viibimist tema territooriumil, sealhulgas
meetmeid, mida on vaja tema piiride puutumatuse kaitseks ja füüsiliste isikute korrakohase
liikumise tagamiseks üle tema piiride, tingimusel et neid meetmeid ei kohaldata viisil, mis muudaks
olematuks või vähendaks kasu, mida teine pool käesoleva jao tingimuste kohaselt saab. Ainuüksi
asjaolu, et mõne riigi füüsilistelt isikutelt nõutakse viisat ja teiste riikide füüsilistelt isikutelt seda ei
nõuta, ei tohi pidada käesoleva jao kohase kasu olematuks muutmiseks või vähendamiseks.
Ükski käesoleva jao säte ei mõjuta liidu autoveo-ettevõtjate suhtes kehtivate sõidukijuhtide
lähetamist käsitlevate liidu eeskirjade kohaldamist liidu territooriumil.
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ARTIKKEL 2
Mõisted
Käesolevas jaos tähendab mõiste „lähetatud juht“ juhti, kes piiratud aja jooksul teeb oma tööd muu
poole territooriumil kui see, kelle territooriumil ta tavaliselt töötab.

ARTIKKEL 3
Põhimõtted
1.

Käesoleva jao sätteid kohaldatakse niivõrd, kuivõrd autoveo-ettevõtja lähetab juhte teise
poole territooriumile oma nimel ja juhtimisel lepingu alusel, mis on sõlmitud lähetava
autoveo-ettevõtja ja teise poole territooriumil asuva selle isiku vahel, kellele veoteenuseid
osutatakse, tingimusel et lähetava autoveo-ettevõtja ja sõidukijuht on lähetuse ajal töösuhtes.

2.

Lõike 1 kohaldamisel loetakse lähetus alustatuks, kui juht on sisenenud teise poole
territooriumile kauba peale- ja/või mahalaadimiseks, ning lõpetatuks, kui juht on lahkunud
kõnealuse poole territooriumilt.
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Liitu lähetamise puhul loetakse lõike 1 kohaldamisel lähetus alustatuks, kui juht on sisenenud
liikmesriigi territooriumile kauba peale- ja/või mahalaadimiseks kõnealuses liikmesriigis,
ning lõpetatuks, kui juht on lahkunud kõnealuse liikmesriigi territooriumilt.
3.

Olenemata lõigetest 1 ja 2 ei loeta juhti lähetatuks, kui ta teeb vedusid veolepingu alusel, nagu
on määratletud käesoleva lepingu artikli 462 lõike 1 punktis a.

4.

Juhti ei loeta Ühendkuningriigis lähetatuks, kui ta läbib Ühendkuningriigi territooriumi ilma
kaupa peale või maha laadimata. Liidu puhul ei loeta juhti lähetatuks, kui ta läbib liikmesriigi
territooriumi selles liikmesriigis kaupa peale või maha laadimata.

ARTIKKEL 4
Töötingimused
1.

Olenemata töösuhte puhul kohaldatavast õigusest tagab kumbki pool, et autoveo-ettevõtjad
tagavad võrdse kohtlemise põhimõtte alusel nende territooriumile lähetatud juhtidele järgmist
käsitlevad töötingimused, mis on sätestatud tööülesannete täitmise koha järgse poole või liidu
puhul liikmesriigi:
–

õigus- ja haldusnormidega ja/või
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–

üldiselt kohaldatavaks tunnistatud või lõike 4 kohaselt muul viisil kohaldatavate
kollektiivlepingute või vahekohtu otsustega, mis käsitlevad järgmist:
a)

maksimaalset tööaega ja minimaalset puhkeaega;

b)

tasulise põhipuhkuse minimaalset pikkust;

c)

töötasu, sh ületunnitöötasu; seda punkti ei kohaldata täiendavate kutsealaste
vanaduspensioniskeemide suhtes;

d)

töötervishoidu, -ohutust ja -hügieeni;

e)

rasedate või hiljuti sünnitanud naiste ning laste ja noorte töötingimuste suhtes
kohaldatavaid kaitsemeetmeid; ning

f)
2.

meeste ja naiste võrdset kohtlemist ning muid mittediskrimineerimise sätteid.

Käesoleva jao kohaldamisel määratletakse tasu mõiste poole siseriikliku õiguse ja/või tava
alusel ning liidu puhul selle liikmesriigi õiguse ja/või tava alusel, kelle territooriumile juht on
lähetatud, ning selle puhul peetakse kõiki tasu koostisosi, mis on tehtud kohustuslikuks
siseriiklike õigus- või haldusnormidega või kollektiivlepingute või vahekohtu otsustega, mis
on tunnistatud poole territooriumil või kõnealuses liikmesriigis üldiselt kohaldatavaks või
mida kohaldatakse muul viisil vastavalt lõikele 4.
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3.

Lähetusega seotud toetused loetakse töötasu hulka, välja arvatud juhul, kui need makstakse
välja hüvitisena lähetusest tegelikult tulenevate kulude, näiteks reisi-, majutus- ja söögikulude
katteks. Autoveo-ettevõtja hüvitab lähetatud sõidukijuhile kõnealused kulud vastavalt
töösuhte puhul kohaldatavale õigusele ja/või tavale.
Kui töösuhtele kohaldatavates töötingimustes ei ole kindlaks määratud, kas lähetusega seotud
toetust makstakse ja kui makstakse, siis milline osa lähetusega seotud toetusest makstakse
lähetusest tulenevate tegelike kulude hüvitamiseks ja milline osa sellest on töötasu osa,
loetakse, et kogu toetus makstakse lähetusest tegelikult tulenevate kulude katteks.

4.

Selles jaos peetakse „üldiselt kohaldatavaks tunnistatud kollektiivlepingute või vahekohtu
otsuste“ all silmas kollektiivlepinguid ja vahekohtu otsuseid, mida peavad täitma kõik
ettevõtjad, kes asuvad vastavas geograafilises piirkonnas ning tegutsevad asjaomasel kutsealal
või asjaomases tööstusharus.
Esimese lõigu tähenduses kollektiivlepinguid või vahekohtu otsuseid üldiselt kohaldatavaks
tunnistamise süsteemi puudumise korral või sellele lisaks võib pool või liidu puhul liikmesriik
otsustada tugineda järgmisele:
–

kollektiivlepingud või vahekohtu otsused, mida tavaliselt kohaldatakse kõigi
samalaadsete ettevõtjate suhtes, kes asuvad vastavas geograafilises piirkonnas ning
tegutsevad asjaomasel kutsealal või asjaomases tööstussektoris, ja/või
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–

kollektiivlepingud, mille on sõlminud riigi tasandil kõige esindavamad tööandjate ja
töötajate organisatsioonid ning mida kohaldatakse kogu riigi territooriumil.

Võrdne kohtlemine lõike 1 tähenduses loetakse tagatuks, kui samalaadses olukorras olevad
liikmesriigi ettevõtjad:
i)

peavad kõnealuses kohas või asjaomasel tegevusalal täitma lõike 1 esimeses lõigus
loetletud küsimustes samu kohustusi nagu lähetavad ettevõtjad ning

ii)

peavad täitma kõnealused kohustused samaväärse tulemusega.

ARTIKKEL 5
Parem juurdepääs teabele
1.

Kumbki pool või liidu puhul iga liikmesriik avaldab kooskõlas siseriikliku õiguse ja/või
tavaga ning põhjendamatu viivituseta ja läbipaistval moel ühel ametlikul riiklikul veebisaidil
teabe töötingimuste kohta, sealhulgas töötasu oluliste koostisosade kohta, nagu on osutatud
artikli 4 lõikes 2, ja kõigi muude töötingimuste kohta vastavalt artikli 4 lõikele 1.
Kumbki pool või liidu puhul iga liikmesriik tagab, et kõnealusel ühel ametlikul riiklikul
veebisaidil esitatud teave on täpne ja ajakohane.

EU/UK/TCA/31.–34. lisa/et 40

2.

Kumbki pool või liidu puhul iga liikmesriik võtab asjakohased meetmed, et tagada lõikes 1
nimetatud teabe selgel, läbipaistval ja terviklikul moel tasuta ja hõlpsasti kättesaadavaks
tegemine kaugühenduse teel ja elektrooniliste vahendite kaudu sellises vormis ja kooskõlas
selliste veebi juurdepääsetavuse standarditega, mis tagavad juurdepääsu puuetega inimestele
ning võimaldavad pädevatel riiklikel asutustel oma ülesandeid tõhusalt täita.

3.

Kui kooskõlas siseriikliku õiguse, traditsioonide ja tavaga ning seejuures sotsiaalpartnerite
sõltumatust austades sätestatakse artiklis 4 osutatud töötingimused kollektiivlepingutes
vastavalt artikli 4 lõikele 1, tagavad pooled või liidu puhul liikmesriigid, et kõnealused
tingimused tehakse teise poole teenuseosutajate ja lähetatud sõidukijuhtide jaoks
juurdepääsetaval ja läbipaistval viisil kättesaadavaks, ning et nad püüavad sellega seoses
kaasata sotsiaalpartnereid. Asjaomane teave peaks eelkõige hõlmama töötasu erinevaid
miinimummäärasid ja töötasu koostisosi, maksmisele kuuluva tasu arvutamiseks kasutatavat
meetodit ja, kui see on asjakohane, erinevatesse töötasu kategooriasse liigitamise kriteeriume.

4.

Kui hoolimata lõikes 1 sätestatud nõuetest ei ole kõnealusel ühel ametlikul riiklikul
veebisaidil avaldatud teabes osutatud, milliseid töötingimusi kohaldatakse, võetakse seda
asjaolu kooskõlas siseriikliku õiguse ja/või tavaga arvesse selle jao normide rikkumise korral
karistuste määramisel, tagades seejuures nende karistuste proportsionaalsuse põhimõtte
järgimise.

5.

Kumbki pool või liidu puhul liikmesriigid määravad kindlaks asutused ja organid, kelle poole
sõidukijuhid ja autoveo-ettevõtjad võivad pöörduda, et saada üldist teavet nende suhtes
kohaldatava siseriikliku õiguse ja tavade kohta, mis puudutab nende õigusi ja kohustusi nende
territooriumil.
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ARTIKKEL 6
Haldusnõuded, kontroll ja jõustamine
1.

Kumbki pool või liidu puhul liikmesriigid võivad sõidukijuhtide lähetamisega seoses
kehtestada üksnes järgmised haldusnõuded ja kontrollimeetmed:
a)

teise poole territooriumil asutatud ettevõtja kohustus esitada hiljemalt lähetuse alguses
lähetusdeklaratsioon selle poole või liidu puhul selle liikmesriigi pädevatele asutustele,
kuhu juht lähetatakse, kasutades halduskoostööks alates 2. veebruarist 2022 ELi siseturu
infosüsteemiga (IMI)1 ühendatud avaliku liidese mitmekeelset standardvormi;
lähetusdeklaratsioon sisaldab järgmist teavet:
i)

autoveo-ettevõtja andmed, sh vähemalt kehtiva tegevusloa number (kui see
number on olemas);

ii)

veokorraldaja või muu kontaktisiku kontaktandmed asukohaks oleva poole riigis
või liidu puhul asukohaks olevas liikmesriigis, et oleks võimalik pidada sidet
vastuvõtva poole pädevate asutustega või liidu puhul selle liikmesriigi pädevate
asutustega, kus teenuseid osutatakse, ning saata ja saada dokumente või teateid;

1

Loodud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrusega (EL)
nr 1024/2012, mis käsitleb siseturu infosüsteemi kaudu tehtavat halduskoostööd ning millega
tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2008/49/EÜ (IMI määrus) (ELT L 316, 14.11.2012,
lk 1).
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b)

iii)

sõidukijuhi isikuandmed, elukohaaadress ja juhiloa number;

iv)

sõidukijuhi töölepingu alguskuupäev ja lepingut reguleerivad õigusaktid;

v)

lähetuse eeldatav algus- ja lõppkuupäev ning

vi)

mootorsõidukite registreerimismärgid;

autoveoettevõtja kohustus tagada, et sõidukijuhi käsutuses on ning et ta säilitab ja teeb
teedel korraldatava kontrolli käigus kättesaadavaks paberkandjal või elektroonilisel
kujul:
i)

lähetusdeklaratsiooni (mis esitatakse alates 2. veebruarist 2022 siseturu
infosüsteemi kaudu) koopia;

ii)

tõend vastuvõtva poole territooriumil toimuva veo kohta, näiteks elektrooniline
saateleht (e-CMR), ning

iii)

sõidumeerikute kirjed ja täpsemalt poole riigitähised või liidu puhul selle
liikmesriigi riigitähised, kus juht vedu tehes viibis, vastavalt B osa 2. jaos ja B osa
4. jaos sätestatud registreerimis- ja dokumentide säilitamise nõuetele;
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c)

ettevõtja kohustus saata alates 2. veebruarist 2022 lähetava poole või liidu korral
lähetava liikmesriigi konkurentsiameti vahetu taotluse korral siseturu infosüsteemi
avaliku liidese kaudu pärast lähetusperioodi koopia käesoleva lõike punkti b
alapunktides ii ja iii osutatud dokumentidest, ning dokumendid sõidukijuhi tasustamise
kohta lähetuse ajal, samuti tööleping või võrdväärne dokument, sõidukijuhi tööga
seotud tööajatabelid ja maksetõendid.

Autoveoettevõtja saadab dokumendid (alates 2. veebruarist 2022 siseturu infosüsteemi (IMI)
avaliku liidese kaudu) hiljemalt kaheksa nädalat pärast taotluse kuupäeva. Kui ettevõtja ei
esita nõutud dokumente selle ajavahemiku jooksul, võivad poole pädevad asutused või liidu
puhul selle liikmesriigi pädevad asutused, kuhu töötaja lähetati, taotleda alates 2. veebruarist
2022 siseturu infosüsteemi kaudu abi asukohariigiks oleva poole või liidu puhul
asukohariigiks oleva liikmesriigi pädevatelt asutustelt. Kui selline vastastikuse abi taotlus
esitatakse, on ettevõtja asukohariigiks oleva poole või liidu puhul ettevõtja asukohariigiks
oleva liikmesriigi pädevatel asutustel alates 2. veebruarist 2022 siseturu infosüsteemiga
ühendatud avaliku liidese kaudu juurdepääs lähetusdeklaratsioonile ja muule ettevõtja esitatud
asjakohasele teabele.
Asukohariigiks oleva poole või liidu puhul asukohariigiks oleva liikmesriigi pädevad asutused
tagavad, et nad esitavad taotletud dokumendid selle poole pädevatele asutustele või liidu
puhul selle liikmesriigi pädevatele asutustele, kus lähetus toimus (alates 2. veebruarist 2022
siseturu infosüsteemi kaudu), 25 tööpäeva jooksul vastastikuse abi taotluse esitamise päevast
arvates.
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Kumbki pool tagab, et pädevate riiklike asutuste vahetatavat või neile edastatud teavet
kasutatakse üksnes eesmärgil või eesmärkidel, milleks seda taotleti.
Vastastikust halduskoostööd tehakse ja haldusabi antakse tasuta.
Teabenõue ei takista pädevaid asutusi võtmast meetmeid käesoleva jao sätete väidetavate
rikkumiste uurimiseks ja ärahoidmiseks.
3.

Selleks et teha kindlaks, kas juht on artikli 1 kohaselt lähetatud või mitte, võib kumbki pool
kehtestada kontrollimeetmena juhile üksnes kohustuse säilitada asjaomaste vedude kohta
paberil või elektroonilisel kujul tõendid, näiteks elektrooniline saateleht (e-CMR) ja
sõidumeerikute andmed, nagu on osutatud käesoleva artikli lõike 2 punkti b alapunktis iii, ja
teha need kättesaadavaks, kui neid küsitakse teel korraldatava kontrolli käigus.

4.

Autoveoettevõtja ajakohastab lõike 2 punktis a osutatud lähetusdeklaratsioone alates
2. veebruarist 2022 siseturu infosüsteemi avalikus liideses kontrollimise tarbeks.

5.

Alates 2. veebruarist 2022 salvestatakse lähetusdeklaratsioonide teave kontrollide tarbeks
24 kuuks siseturu infosüsteemi andmebaasis.

6.

Pool või liidu puhul liikmesriik, kelle territooriumile juht on lähetatud, ja pool või liidu puhul
liikmesriik, kust juht on lähetatud, vastutavad käesolevas jaos sätestatud kohustuste täitmise
järelevalve, kontrolli ja nende jõustamise eest ning võtavad käesoleva jao nõuete täitmata
jätmise korral asjakohaseid meetmeid.
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7.

Kumbki pool või liidu puhul liikmesriigid tagavad, et käesoleva artikli kohased
inspekteerimised ja vastavuskontrollid ei ole diskrimineerivad ja/või ebaproportsionaalsed,
võttes seejuures arvesse käesoleva jao asjakohaseid sätteid.

8.

Selles jaos sätestatud kohustuste jõustamiseks tagab kumbki pool või liidu puhul liikmesriigid
tõhusad mehhanismid, mille kaudu lähetatud juhid saavad oma tööandja vastu otse kaebuse
esitada. Samuti tagavad nad, et juhil on selle poole territooriumil, kus ta lähetuse korras
töötab või töötas, õigus algatada kohtu- või haldusmenetlust, kui ta leiab, et ta on
kohaldamisele kuuluvate eeskirjade kohaldamata jätmise tõttu kahju kannatanud, isegi kui see
töösuhe, millega väidetav kohustuste eiramine kaasnes, on lõppenud.

9.

Lõike 8 kohaldamine ei mõjuta kummagi poole või liidu puhul liikmesriikide kohtute
pädevust, nagu see on sätestatud eelkõige asjakohastes liidu õigusaktides ja/või
rahvusvahelistes konventsioonides.

10.

Kumbki pool või liidu puhul liikmesriigid kehtestavad eeskirjad karistuste kohta, mida
kohaldatakse käesoleva jao alusel vastu võetud riiklike õigusnormide rikkumise korral, ning
võtavad kõik vajalikud meetmed nende rakendamise tagamiseks. Kehtestatud karistused
peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.
Kumbki pool teatab neist sätetest teisele poolele 30. juuniks 2021. Nad annavad viivitamata
teada kõikidest nende hilisematest muudatustest.
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ARTIKKEL 7
IMI-süsteemi kasutamine
1.

Alates 2. veebruarist 2022 vahetatakse ja töödeldakse artiklis 6 osutatud teavet, sealhulgas
isikuandmeid, siseturu infosüsteemis, kui täidetud on järgmised tingimused:
a)

pooled tagavad, et siseturu infosüsteemis töödeldavaid andmeid kasutatakse üksnes sel
eesmärgil, milleks neid algselt edastati;

b)

isikuandmete edastamine Ühendkuningriigile käesoleva artikli alusel võib toimuda
üksnes kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1024/2012 artikli 23
lõike 1 punktiga c1 ning

c)

isikuandmete edastamine liidule käesoleva artikli alusel võib toimuda üksnes kooskõlas
Ühendkuningriigi andmekaitsenormidega rahvusvahelise andmeedastuse kohta.

2.

Siseturu infosüsteemi kasutamiseks asjakohaseid juurdepääsuõigusi annavad ja neid
tühistavad poolte pädevad asutused.

1

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrus (EL) nr 1024/2012, mis
käsitleb siseturu infosüsteemi kaudu tehtavat halduskoostööd ning millega tunnistatakse
kehtetuks komisjoni otsus 2008/49/EÜ (IMI määrus) (ELT L 316, 14.11.2012, lk 1).
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3.

Siseturu infosüsteemi kasutajatele võimaldatakse juurdepääs kõnealuses infosüsteemis
töödeldavatele isikuandmetele üksnes vajaduse järgi ning üksnes käesoleva jao sätete
rakendamise ja jõustamise eesmärgil.

4.

Kumbki pool või liidu puhul iga liikmesriik võib lubada pädeval asutusel esitada riiklikele
sotsiaalpartneritele muul viisil kui siseturu infosüsteem kaudu asjakohast siseturu
infosüsteemis kättesaadavat teavet niivõrd, kui see on vajalik lähetamiseeskirjade järgimise
kontrollimiseks ning kooskõlas siseriikliku õiguse ja tavadega, tingimusel et:
a)

teave on seotud poole territooriumile või liidu puhul asjaomase liikmesriigi
territooriumile liikmesriiki lähetamisega ning

b)
5.

teavet kasutatakse üksnes lähetamist käsitlevate õigusnormide täitmise tagamiseks.

Maanteetranspordi erikomitee kehtestab Ühendkuningriigis siseturu infosüsteemi kasutamise
tehnilised ja menetluslikud nõuded.

6.

Mõlemad pooled osalevad siseturu infosüsteemi tegevuskulude katmises. Maanteetranspordi
erikomitee määrab kindlaks kummagi poole kantavad kulud.
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B OSA
NÕUDED KÄESOLEVA LEPINGU
ARTIKLI 465 KOHASES KAUPADE VEOS OSALEVATELE
SÕIDUKIJUHTIDELE

1. JAGU
AMETIALASE PÄDEVUSE TUNNISTUS

ARTIKKEL 1
Kohaldamisala
Käesolevat jagu kohaldatakse kõigi selliste isikute sõidutegevuse suhtes, kelle emma-kumma poole
autoveo-ettevõtja on palganud või keda viimane kasutab käesoleva lepingu artiklis 462 osutatud
reiside tegemiseks sõidukitega, milleks nõutakse kategooria C1, C1 + E, C või C + E juhiluba või
maanteetranspordi erikomitee poolt samaväärseks tunnistatud juhiluba.
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ARTIKKEL 2
Erandid
Ametialase pädevuse tunnistust ei nõuta juhtidelt sõidukite puhul:
a)

mille suurim lubatud kiirus ei ületa 45 km/h;

b)

mida kasutavad relvajõud, kodanikukaitse- ja tuletõrjeteenistused, korrakaitseorganid ning
kiirabiteenistused või mille kasutamine on nende kontrolli all, kui vedu toimub nimetatud
teenistuste ametiülesannete täitmiseks;

c)

mis läbivad tehnilise arendamise, remondi või hoolduse eesmärgil teekatsetusi, ega selliste
uute või ümberehitatud sõidukite juhtide suhtes, mis pole veel kasutusse võetud;

d)

mida kasutatakse hädaolukorras või mis on määratud päästeoperatsioonideks;

e)

mis veavad materjali, seadmeid või masinaid, mida juhid kasutavad oma töös, tingimusel et
nende sõidukite juhtimine ei ole juhi põhitegevusala, või

f)

mida põllumajandus-, aiandus-, metsandus-, loomakasvatus- või kalandusettevõtjad kasutavad
või rendivad ilma juhita oma äritegevuse raames kaupade vedamiseks, välja arvatud juhul, kui
sõidukijuhtimine on osa sõidukijuhi põhitegevusest või kui sõit ületab siseriiklikus õiguses
sätestatud vahemaad sõidukit omava, rentiva või liisiva ettevõtja asukohast.
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ARTIKKEL 3
Kvalifikatsioon ja koolitus
1.

Artiklis 1 määratletud sõidukijuhtimise tingimusena tuleb läbida kohustuslik alusõpe ja
kohustuslik jätkuõpe. Selleks näevad pooled ette:
a)

alusõppe süsteemi, mis vastab ühele järgmisest kahest võimalusest:
i)

kursustel osalemine ja eksam
Vastavalt 31-B-1-1 liite 2. jao punktile 2.1 hõlmab see alusõppe tüüp
kohustuslikku kursustel osalemist teatud ajaperioodi jooksul. Kursus lõpeb
eksamiga. Eksami eduka sooritamise korral tõendatakse pädevust artikli 6 lõike 1
punktis a osutatud kutsetunnistusega.

ii)

ainult eksami sooritamine
Vastavalt 31-B-1-1 liite 2. jao punktile 2.2 ei hõlma see alusõppe tüüp
kohustuslikku kursustel osalemist, vaid ainult teoreetilist ja praktilist eksamit.
Eksamite eduka sooritamise korral tõendatakse pädevust artikli 6 lõike 1 punktis b
osutatud kutsetunnistusega.
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Poole võivad siiski kuni kolme aasta jooksul lubada juhil oma territooriumil sõita enne
kutsetunnistuse saamist, kui juht osaleb vähemalt kuus kuud kestval riiklikul
kutseõppekursusel. Selle kutseõppekursuse raames võib käesoleva punkti alapunktides i
ja ii osutatud eksamid teha etapiviisiliselt;
b)

jätkuõppe süsteemi
Vastavalt 31-B-1-1 liite 4. jaole hõlmab jätkuõpe kohustuslikku kursustel osalemist.
Seda tõendatakse artikli 8 lõikes 1 osutatud kutsetunnistusega.

2.

Pool võib ette näha ka kiirendatud alusõppe süsteemi, mis võimaldab juhil juhtida sõidukit
artikli 5 lõike 2 punkti a alapunktis ii ja punktis b osutatud juhtudel.
Vastavalt 31-B-1-1 liite 3. jaole hõlmab kiirendatud alusõpe kohustuslikku kursustel
osalemist. Kursus lõpeb eksamiga. Eksami eduka sooritamise korral tõendatakse pädevust
artikli 6 lõikes 2 osutatud kutsetunnistusega.

3.

Pooled võivad vabastada juhid, kes on saanud A osa 1. jao artiklis 8 osutatud kutsetunnistuse,
käesoleva artikli lõike 1 punkti a alapunktides i ja ii ning lõikes 2 osutatud eksamite
sooritamisest neis valdkondades, mida käesoleva lisa kõnealuses osas sätestatud eksam
hõlmab, ning (kui on asjakohane) asjaomaseid valdkondi käsitlevatest kursuse osade läbimise
nõudest.

EU/UK/TCA/31.–34. lisa/et 52

ARTIKKEL 4
Omandatud õigused
Juhid, kellel on C1, C1 + E, C või C + E kategooria juhiluba või maanteetranspordi erikomitee
poolt samaväärseks tunnistatud juhiluba, mis on välja antud hiljemalt 10. septembril 2009,
vabastatakse alusõppe läbimise nõudest.

ARTIKKEL 5
Alusõpe
1.

Alusõppele pääsemine ei nõua eelnevalt vastava juhiloa omandamist.

2.

Kaubaveoks ettenähtud sõiduki juht võib juhtida:
a)

18-aastasena:
i)

C ja C + E kategooria sõidukit, tingimusel et tal on artikli 6 lõikes 1 osutatud
kutsetunnistus, ning

ii)

C1 ja C1 + E kategooria sõidukit, tingimusel et tal on artikli 6 lõikes 2 osutatud
kutsetunnistus;
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b)

21-aastasena C ja C + E kategooria sõidukit, tingimusel et tal on artikli 6 lõikes 2
osutatud kutsetunnistus.

3.

Ilma et see piiraks lõikes 2 määratletud vanusepiiride kohaldamist, vabastatakse juhid, kes
tegelevad kaubaveoga ja kellel on artiklis 6 osutatud kutsetunnistus ühe käesoleva artikli
lõikes 2 osutatud kategooria jaoks, nõudest omandada kutsetunnistus nimetatud lõikes
osutatud muude kategooriate jaoks.

4.

Kaubaveoga tegelevatelt juhtidelt, kes laiendavad või kohandavad oma tegevust silmas
pidades sõitjatevedu, või vastupidi, ja kellel on artiklis 6 osutatud kutsetunnistus, ei nõuta
alusõppe üldiste osade kordamist, vaid üksnes uue kutsega seotud spetsiifiliste osade
sooritamist.

ARTIKKEL 6
Alusõpet tõendav kutsetunnistus
1.

Alusõpet tõendav kutsetunnistus
a)

Kursustel osalemise ja eksami sooritamise alusel antav kutsetunnistus
Vastavalt artikli 3 lõike 1 punkti a alapunktile i nõuavad pooled juhipraktikandilt
osalemist kursustel, mille korraldab 31-B-1-1 liite 5. jao kohaselt pädevate asutuste
poolt heaks kiidetud koolituskeskus (edaspidi „heakskiidetud koolituskeskus“). Need
kursused hõlmavad kõiki 31-B-1-1 liite 1. jaos nimetatud teemasid.
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Kursus lõpeb 31-B-1-1 liite 2. jao punktis 2.1 ette nähtud eksami sooritamisega. Eksami
korraldavad poolte pädevad asutused või nende määratud üksused ning sellega
kontrollitakse, kas juhipraktikandil on ülalnimetatud ainetes 31-B-1-1 liite 1. jaos
nõutud teadmised. Nimetatud asutused või üksused jälgivad eksami tegemist ja annavad
eduka sooritamise puhul juhile välja alusõpet tõendava kutsetunnistuse.
b)

Eksami sooritamise alusel antav kutsetunnistus
Vastavalt artikli 3 lõike 1 punkti a alapunktile ii nõuavad pooled juhipraktikandilt 31-B1-1 liite 2. jao punktis 2.2 ette nähtud teoreetilise ja praktilise eksami sooritamist. Need
eksamid korraldavad poolte pädevad asutused või nende määratud üksused ning
nendega kontrollitakse, kas juhipraktikandil on kõigis ülalnimetatud ainetes 31-B-1-1
liite 1. jaos nõutud teadmised. Nimetatud asutused või üksused jälgivad eksamite
tegemist ja annavad eduka sooritamise puhul juhile välja alusõpet tõendava
kutsetunnistuse.

2.

Kiirendatud alusõpet tõendav kutsetunnistus
Vastavalt artikli 3 lõikele 2 nõuavad pooled juhipraktikandilt osalemist heakskiidetud
koolituskeskuse korraldatud kursustel. Need kursused hõlmavad kõiki 31-B-1-1 liite 1. jaos
nimetatud teemasid.
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Kursus lõpeb 31-B-1-1 liite 3. jaos ettenähtud eksami sooritamisega. Eksami korraldavad
poolte pädevad asutused või nende määratud üksused ning sellega kontrollitakse, kas
juhipraktikandil on ülalnimetatud ainetes 31-B-1-1 liite 1. jaos nõutud teadmised. Nimetatud
asutused või üksused jälgivad eksami tegemist ja annavad eduka sooritamise puhul juhile
välja kiirendatud alusõpet tõendava kutsetunnistuse.

ARTIKKEL 7
Jätkuõpe
Jätkuõpe hõlmab koolitust, mis võimaldab kutsetunnistuse omanikel ajakohastada oma tööks
vajalikke teadmisi ja millel keskendutakse eelkõige liiklusohutusele, töötervishoiule ja tööohutusele
ning autosõidu keskkonnamõju vähendamisele.
Kõnealuse koolituse korraldavad heakskiidetud koolituskeskused vastavalt 31-B-1-1 liite 5. jaos
sätestatule. Koolitus hõlmab klassiruumiõpet, praktilist koolitust ning võimaluse korral koolitust
info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) vahendite abil või tipptasemel simulaatoritel. Kui juht
asub mõne teise ettevõtja teenistusse, tuleb arvesse võtta juba läbitud jätkuõpet.
Jätkuõppe eesmärk on süvendada või täpsustada teadmisi teatavates 31-B-1-1 liite 1. jaos osutatud
ainetes. Jätkuõppes õpetatakse mitut ainet, mille hulka kuulub alati vähemalt üks liiklusohutusalane
aine. Õppeainete puhul võetakse arvesse sellekohaste õigusaktide ja tehnika arengut ning võimaluse
piires juhi spetsiifilisi koolitusvajadusi.
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ARTIKKEL 8
Jätkuõpet tõendav kutsetunnistus
1.

Kui juht on läbinud artiklis 7 osutatud jätkuõppe, annavad poolte pädevad asutused või
heakskiidetud koolituskeskus talle välja jätkuõpet tõendava kutsetunnistuse.

2.

Järgmised juhid peavad läbima esimese jätkuõppe kursuse:
a)

artiklis 6 osutatud kutsetunnistuse omanikud viie aasta jooksul asjaomase
kutsetunnistuse väljaandmisest ning

b)

artiklis 4 osutatud juhid viie aasta jooksul 10. septembrist 2009 arvates.

Pool võib punktides a või b osutatud ajavahemikke lühendada või pikendada maksimaalselt
kahe aasta võrra.
3.

Juht, kes on lõpetanud käesoleva artikli lõikes 2 osutatud esimese jätkuõppekursuse, läbib
jätkuõppe igal viiendal aastal enne seda, kui lõpeb jätkuõpet tõendava kutsetunnistuse
kehtivusaeg.

4.

Artiklis 6 osutatud kutsetunnistuse või käesoleva artikli lõikes 1 osutatud kutsetunnistuse
omanikud ning artiklis 4 osutatud juhid, kes on lõpetanud tegevusalal tegutsemise ega täida
käesoleva artikli lõigetes 1, 2 ja 3 esitatud nõudeid, läbivad jätkuõppekursuse enne, kui nad
tegevusalal uuesti tegutsema hakkavad.
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5.

Juhid, kes tegelevad kaupade maanteeveoga ja kes on lõpetanud jätkuõppekursuse ühe
artikli 5 lõikes 2 sätestatud kategooria jaoks, vabastatakse kohustusest läbida jätkuõpe muude
nimetatud lõigetes osutatud kategooriate jaoks.

ARTIKKEL 9
Täitmise tagamine
Poole pädevad asutused kinnitavad otse juhiloale vastavate juhiloakategooriate juurde eraldi märgi,
mis tõendab kutsetunnistuse omamist ja näitab selle kehtivuse lõppkuupäeva, või võtavad
kasutusele spetsiaalse juhi kutsetunnistuse, mis tuleks koostada vastavalt 31-B-1-2 liites esitatud
mudelile (mallile). Muu mudel võib olla vastuvõetav tingimusel, et maanteetranspordi erikomitee
tunnustab seda samaväärsena. Käesoleva peatüki kohaldamise eesmärgil tunnustab teine pool juhi
kutsetunnistust või muud eespool nimetatud samaväärset dokumenti, mille on välja andnud poole
pädevad asutused.
Juhil peab volitatud kontrolliametniku nõudmisel olema võimalik esitada juhiluba või spetsiaalne
kutsetunnistus või samaväärne dokument, millel on kutsetunnistuse omamist tõendav tunnusmärk.
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31-B-1-1 liide

PÄDEVUSE JA VÄLJAÕPPE MIINIMUMNÕUDED
Selleks et tagada käesoleva lepingu teise osa kolmanda rubriigi I jaotisega hõlmatud kaupade
maanteevedu reguleerivate eeskirjade võimalikult suur ühtlustamine, on allpool käesoleva liite 1.–
5. jaos sätestatud juhtide kvalifikatsiooni ja koolituse miinimumnõuded ning koolituskeskuste
tunnustamine. Kõnealuse kvalifikatsiooni või koolituse muu sisu võib olla vastuvõetav tingimusel,
et maanteetranspordi erikomitee tunnistab seda samaväärsena.

1. JAGU
AINETE LOETELU
Juhi alus- ja jätkuõppe hindamisel peavad pooled arvesse võtma teadmisi vähemalt käesolevasse
loetelusse kuuluvates ainetes. Juhipraktikantidel peavad olema teadmised ja praktiline kogemus,
millega juhtida turvaliselt asjaomase kategooria sõidukeid. Teadmiste miinimumtase on tase, mis
saavutatakse kohustusliku hariduse omandamisel ja seda täiendava kutsealase koolituse läbimisel.
1.

Ohutusnõuetel põhineva säästliku sõidu täiendõpe
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1.1. Eesmärk: tunda ülekandesüsteemi omadusi, et seda parimal võimalikul viisil kasutada:
pöördemomendi, võimsuse ja kütuse erikulu kõverad, pöördeloenduri optimaalne
kasutuspiirkond, käigukasti ülekandearvu diagrammid.
1.2. Eesmärk: tunda juhtimisseadmete tehnilisi omadusi ja tööpõhimõtteid, et sõidukit
juhtida, kulumist minimeerida ja rikkeid ära hoida:
piduri ja aeglusti kasutamise piirangud, piduri ja aeglusti kombineeritud kasutamine,
kiirusele sobiva käigu valimine, sõiduki inertsi kasutamine, kiiruse mahavõtmise ja
pidurdamise viisid allamäge sõidul, tegevus õnnetusjuhtumi korral, elektrooniliste ja
mehaaniliste seadmete (näiteks elektroonilise stabiilsusprogrammi (ESP),
kõrgetasemelise hädapidurdussüsteemi (AEBS), mitteblokeeruva pidurisüsteemi (ABS),
veojõukontrolli süsteemi (TCS) ja sõidukite jälgimissüsteemi (IVMS) ning muude
heakskiidetud juhiabi- ja automaatseadmete) kasutamine.
1.3. Eesmärk: oskus optimeerida kütusekulu:
säästlik kütusetarbimine punktides 1.1 ja 1.2 osutatud teadmisi kasutades, liiklusvoo
ennustamise tähtsus, sobiv pikivahe teiste sõidukitega ja sõiduki hoo kasutamine,
ühtlane kiirus, sujuv sõidustiil ja õige rehvirõhk ning intelligentsete
transpordisüsteemide tundmine, mis võimaldavad sõidukit tõhusamalt juhtida ja aitavad
marsruuti planeerida.
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1.4. Eesmärk: võime liiklusriske vältida, hinnata ja nendega kohaneda:
tunda erinevaid tee-, liiklus- ja ilmastikuolusid ning nendega kohaneda, olla valmis
eelseisvateks sündmusteks; mõista, kuidas ebaharilike ilmastikuolude korral reisi ette
valmistada ja kavandada; osata kasutada asjakohast turvavarustust ja mõista, millal
tuleb reis äärmuslike ilmastikuolude tõttu edasi lükata või ära jätta; kohaneda
liiklusohtudega, sealhulgas ohtlik käitumine liikluses või juhtimine kui tähelepanu on
hajutatud (näiteks elektroonikaseadmete kasutamise, söömise, joomise jne tõttu); tunda
ära ohtlikke olukordi ja toime tulla sellest tuleneva stressiga, eelkõige seoses sõidukite
suuruse ja kaaluga ning vähekaitstud liiklejatega, näiteks jalakäijate, ratturite ja
kaherattaliste mootorsõidukite juhtidega, ning nendega kohaneda;
tunda ära võimalikke ohtlikke olukordi ja tõlgendada õigesti, kuidas need potentsiaalselt
ohtlikud olukorrad võivad muutuda olukordadeks, milles kokkupõrget ei ole enam
võimalik vältida, ning valida selline teguviis ja viia see ellu viisil, mis suurendab
turvavaru, nii et kokkupõrget on ohtude ilmnemisel siiski võimalik vältida.
1.5. Eesmärk: oskus sõidukile koormat peale laadida ohutusnõudeid ja sõiduki nõuetekohast
kasutust silmas pidades:
liikuvat sõidukit mõjutavad jõud, sõiduki koormale ja teeoludele vastava õige käigu
valik, automaatkäigukasti kasutamine, sõiduki või autorongi nimikoormuse arvutamine,
kogumassi arvutamine, veose paigutus, telje ülekoormamise tagajärjed, sõiduki
stabiilsus ja raskuskese, pakendite ja kaubaaluste liigid;
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peamised kaubakategooriad, mis vajavad kindlustamist, kinnitamist ja toestamist,
koormakinnitusrihmade kasutamine, koorma kinnitusvahendite kontrollimine,
teisaldusseadmete kasutamine, kattepresendi paigaldamine ja eemaldamine.
2.

Määruste kohaldamine
2.1. Eesmärk: tunda autoveo sotsiaalset keskkonda ja seda reguleerivaid õigusnorme:
maksimaalsed tööajad autoveo puhul; sõiduaegu ja puhkeperioode ning sõidumeerikuid
käsitlevate eeskirjade põhimõtted, kohaldamine ja tagajärjed; karistused sõidumeeriku
kasutamata jätmise, nõuetele mittevastava kasutuse või võltsimise eest; teadmised
autoveo sotsiaalse keskkonna kohta: juhtide õigused ja kohustused seoses alus- ja
jätkuõppega.
2.2. Eesmärk: teada kaubavedu reguleerivaid õigusnorme:
transpordialased tegevusload, sõidukis hoitavad dokumendid, teatavate teede
kasutamise keeld, teekasutustasu, kaubaveo tüüplepingutega seotud kohustused,
veolepingusse kuuluvate dokumentide koostamine, rahvusvahelised veoload, 19. mail
1956 Genfis sõlmitud rahvusvahelisest kaupade autoveolepingu konventsioonist (CMR)
tulenevad kohustused, rahvusvahelise veokirja koostamine, piiriületus, ekspediitorid,
teatavad kaubadokumendid.
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3.

Tervishoid, liiklus- ja keskkonnaohutus, teenindus, logistika
3.1. Eesmärk: suurendada juhtide teadlikkust liiklus- ja tööõnnetusohust:
transpordisektori tööõnnetuste liigid, liiklusõnnetuste statistika, veokite/busside osalus
õnnetustes, inimestega seotud, varalised ja rahalised tagajärjed.
3.2

Eesmärk: võime ennetada kuritegevust ja ebaseaduslike sisserändajatega seotud
kauplemist:
üldine teave, tagajärjed juhi seisukohast, ennetusmeetmed, kontrollimine, veoettevõtja
vastutust käsitlevad õigusaktid.

3.3. Eesmärk: võime ennetada füüsilisi riske:
ergonoomika põhimõtted; ohtlikud liigutused ja asendid, füüsiline sobivus,
käitlemisharjutused, isikukaitse.
3.4. Eesmärk: teadlikkus füüsilise ja vaimse võimekuse tähtsusest:
tervisliku ja tasakaalustatud toitumise põhimõtted, alkoholi, narkootikumide ja muude
tõenäoliselt käitumist mõjutavate ainete mõju, väsimuse ja stressi sümptomid, põhjused
ja mõjud, töö- ja puhkeaja põhirütmi oluline roll.

EU/UK/TCA/31.–34. lisa/et 63

3.5. Eesmärk: võime hinnata hädaolukordi:
käitumine hädaolukorras: olukorra hindamine, õnnetusest tulenevate komplikatsioonide
vältimine, abi kutsumine, ohvrite abistamine ja esmaabi andmine, reageerimine
tulekahju korral, veoautos viibijate evakueerimine, reageerimine agressiooni korral;
õnnetusjuhtumi seletuskirja koostamise põhimõtted.
3.6. Eesmärk: võime käituda viisil, mis aitab parandada ettevõtte kuvandit:
juhi käitumine ja ettevõtte kuvand: juhi pakutava teenuse kvaliteedi olulisus ettevõtte
jaoks, juhi rollid, inimesed, kellega juht kokku puutub, sõiduki hooldus, töökorraldus,
vaidluste ärilised ja rahalised tagajärjed.
3.7. Eesmärk: tunda autokaubaveo majanduslikku keskkonda ja turukorraldust:
maanteeveo suhted teiste veoliikidega (konkurents, kaubasaatjad), erinevad maanteeveo
valdkonnad (vedu rendi või tasu eest, omal kulul, transpordi abitegevus), vedajate
tegevuse põhiliikide organisatsioonitüübid, eri veoviisid (paakauto, kontrollitud
veoseruumi temperatuuriga sõiduk, ohtlikud kaubad, loomade vedu jne), veondusala
areng (pakutavate teenuste mitmekesistumine, raudtee-maanteevedu, allhanked jne).

EU/UK/TCA/31.–34. lisa/et 64

2. JAGU
B OSA 1. JAO ARTIKLI 3 LÕIKE 1 PUNKTIS A
SÄTESTATUD KOHUSTUSLIK ALUSÕPE
Pool võib käesoleva jao ja käesoleva liite 3. jao kohase koolituse osana arvesse võtta tema
õigusaktide kohaselt nõutavat muud kaupade maanteeveoga seotud erikoolitust.
2.1. Kursustel osalemine ja eksam
Alusõpe peab sisaldama kõigi käesoleva liite 1. jaos loetletud ainete õpetamist. Alusõppe
kestus peab olema 280 tundi.
Iga juhipraktikant peab sõitma eraldi vähemalt 20 tundi asjaomase kategooria sõidukis, mis
vastab vähemalt eksamisõidukitele esitatavatele nõuetele.
Individuaalses sõidutunnis peab juhipraktikandiga kaasas olema heakskiidetud
koolituskeskuses töötav sõiduõpetaja. Iga juhipraktikant võib maksimaalselt kaheksa tundi
20-tunnisest individuaalsest sõiduõppest teha spetsiaalsel treeningalal või tipptasemel
simulaatoril, et hinnata ohutusnõuetel põhineva säästliku sõidu oskust, eelkõige seoses
sõiduki valitsemisega erinevates teeoludes ja vahelduvates ilmastikuoludes valgel ja pimedal
ajal ning kütusekulu optimeerimise oskusega.
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Pooled või liidu puhul liikmesriigid võivad lubada osa koolituse läbimist heakskiidetud
koolituskeskuses IKT vahendite abil, näiteks e-õppe teel, tagades hea koolituskvaliteedi ja tõhususe ning valides õppeained, kus IKT vahendeid on võimalik kõige tõhusamalt kasutada.
Sellisel juhul nõutakse kasutaja usaldusväärset identifitseerimist ja asjakohaseid
kontrollivahendeid.
B osa 1. jao artikli 5 lõikes 4 osutatud juhtide puhul peab alusõppe kestus olema 70 tundi, sh
viis tundi individuaalset sõiduõpet.
Nimetatud koolituse lõppedes teevad poolte pädevad asutused või nende määratud üksused
juhile kirjaliku või suulise eksami. Eksam peab sisaldama vähemalt üht küsimust iga eesmärgi
kohta, mis sisaldub käesoleva liite 1. jaos esitatud ainete loetelus.
2.2. Eksami sooritamine
Poolte pädevad asutused või nende määratud üksused korraldavad ülalnimetatud teoreetilised
ja praktilised eksamid, et kontrollida, kas juhipraktikandil on käesoleva liite 1. jaos nõutud
teadmised seal loetletud aineid ja eesmärke silmas pidades.
a)

Teoreetiline eksam koosneb vähemalt kahest osast:
i)

küsimused, mis sisaldavad valikvastustega küsimusi, otseseid vastuseid nõudvaid
küsimusi või nimetatud kahe süsteemi kombinatsiooni; ning
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ii)

juhtumite lahendamine.

Teoreetilise eksami minimaalne kestus peab olema neli tundi.
b)

Praktiline eksam koosneb kahest osast:
i)

sõidueksam ohutusnõuetel põhineva säästliku sõidu oskuse hindamiseks. Eksam
tuleb võimaluse korral teha asulavälistel teedel, maanteedel või kiirteedel (või
samalaadsetel teedel) ning kõikvõimalikel asulasisestel teedel, millel tuleb ette eri
liiki raskusi, millega juht oma töös kokku puutub. Samuti on soovitav, et eksam
toimuks mitmesuguse liiklustiheduse tingimustes. Juhtimisaega tuleb kasutada
optimaalselt, et hinnata kandidaati kõigis liiklusolukordades, millega juht oma
töös kokku puutub. Selle eksami minimaalne kestus peab olema 90 minutit.

ii)

praktiline eksam, mis hõlmab vähemalt käesoleva liite 1. jao punkte 1.5, 3.2, 3.3
ja 3.5.

Selle eksami minimaalne kestus peab olema 30 minutit.
Praktilisel eksamil kasutatav sõiduk peab vastama vähemalt katsesõidukitele
esitatavatele nõuetele.
Praktilisele eksamile võib lisada kolmanda eksami, mis sooritatakse spetsiaalsel
treeningalal või stimulaatoril, et hinnata ohutusnõuetel põhineva säästliku sõidu oskust,
eelkõige seoses sõiduki valitsemisega erinevates teeoludes ja vahelduvates
ilmastikutingimustes valgel ja pimedal ajal.
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Selle vabatahtliku eksami kestus ei ole määratud. Kui juht selle eksami teeb, võib selle
kestuse lahutada alapunktis i nimetatud 90-minutisest sõidueksamist, kuid
mahalahutatav aeg ei või ületada 30 minutit.
B osa 1. jao artikli 5 lõikes 4 osutatud juhtide puhul peab teoreetiline eksam piirduma nende
käesoleva liite 1. jaos loetletud ainetega, mis vastavad sõidukikategooriatele, mida uus
alusõpe käsitleb. Need juhid peavad siiski tegema kogu praktilise eksami.

3. JAGU
31. LISA B OSA
1. JAO ARTIKLI 3 LÕIKES 2
SÄTESTATUD KIIRENDATUD ALUSÕPE
Kiirendatud alusõpe peab sisaldama kõigi käesoleva liite 1. jaos loetletud ainete õpetamist. See
peab kestma 140 tundi.
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Iga juhipraktikant peab sõitma eraldi vähemalt 10 tundi asjaomase kategooria sõidukis, mis vastab
vähemalt eksamisõidukitele esitatavatele nõuetele.
Individuaalses sõidutunnis peab juhipraktikandiga kaasas olema heakskiidetud koolituskeskuses
töötav sõiduõpetaja. Iga juhipraktikant võib maksimaalselt neli tundi 10-tunnisest individuaalsest
sõiduõppest teha spetsiaalsel treeningalal või tipptasemel stimulaatoril, et hinnata ohutusnõuetel
põhineva säästliku sõidu oskust, eelkõige seoses sõiduki valitsemisega erinevates teeoludes ja neis
teeoludes vahelduvates ilmastikuoludes valgel ja pimedal ajal ning kütusekulu optimeerimise
oskusega.
Käesoleva liite 2. jao punkti 2.1 neljanda lõigu sätteid kohaldatakse ka kiirendatud alusõppe suhtes.
B osa 1. jao artikli 5 lõikes 4 osutatud juhtide puhul peab kiirendatud alusõppe kestus olema
35 tundi, sh kaks ja pool tundi individuaalset sõiduõpet.
Nimetatud koolituse lõppedes teevad poolte pädevad asutused või nende määratud üksused juhile
kirjaliku või suulise eksami. Eksam peab sisaldama vähemalt üht küsimust iga eesmärgi kohta, mis
sisaldub käesoleva liite 1. jaos esitatud ainete loetelus.
Pool võib käesoleva punkti kohase koolituse osana arvesse võtta tema õigusaktide kohaselt nõutavat
muud kaupade maanteeveoga seotud erikoolitust.
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4. JAGU
31. LISA B OSA 1. JAO ARTIKLI 3 LÕIKE 1 PUNKTIS B
SÄTESTATUD KOHUSTUSLIK JÄTKUÕPE
Kohustusliku jätkuõppe kursused peab korraldama heakskiidetud koolituskeskus. Nende kestus
peab olema 35 tundi iga viie aasta järel, kusjuures need tuleb korraldada vähemalt seitsmetunnistes
osades, mis võivad olla jaotatud kahele järjestikusele päevale. Alati, kui kasutatakse e-õpet, tagab
heakskiidetud koolituskeskus koolituse nõuetekohase kvaliteedi säilimise, valides muu hulgas
valdkonnad, kus IKT-vahendeid saab kõige tõhusamalt kasutada. Eelkõige nõuavad pooled kasutaja
usaldusväärset tuvastamist ja asjakohaseid kontrollivahendeid. E-õppe kaudu toimuva koolituse
kestus ei tohi ületada 12 tundi. Vähemalt ühes koolitustsüklis tuleb käsitleda liiklusohutusalast
ainet. Koolituse sisu puhul võetakse arvesse juhi tehtavate vedudega seotud koolitusvajadusi ning
sellekohaste õigusaktide ja tehnika arengut, samuti tuleks võimaluste piires arvesse võtta juhi
spetsiifilisi koolitusvajadusi. 35 tunni jooksul tuleks käsitleda eri aineid, sealhulgas kordusõpet, kui
ilmneb, et juht vajab spetsiifilist tugiõpet.
Pool ja liidu puhul liikmesriik võib käesoleva jao kohase koolituse osana arvesse võtta tema
õigusaktide kohaselt nõutavat muud kaupade maanteeveoga seotud erikoolitust.
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5. JAGU
ALUS- JA JÄTKUÕPPE HEAKSKIITMINE
5.1. Alus- ja jätkuõpet korraldavad koolituskeskused tuleb poolte pädevatel asutustel heaks kiita.
Heakskiidu võib anda ainult kirjaliku taotluse peale. Taotlusele tuleb lisada järgmised
dokumendid:
5.1.1. sobiv alus- ja jätkuõppe programm, milles määratletakse õpetatavad ained, esitatakse
rakenduskava ja õpetusmeetodid;
5.1.2. info õpetajate pädevuse ja tegevusalade kohta;
5.1.3. info kursuste toimumiskohtade, õppematerjalide, praktiliseks tööks antavate ressursside
ja kasutatava sõidukipargi kohta;
5.1.4. info kursustel osalemise tingimuste kohta (osalejate arv).
5.2. Pädev asutus peab andma kirjaliku heakskiidu järgmistel tingimustel:
5.2.1. koolitus peab toimuma vastavalt taotlusega koos esitatud dokumentidele;
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5.2.2. pädeval asutusel peab olema õigus saata volitatud isikuid heakskiidetud koolituskeskuse
kursuseid jälgima ning õigus keskuste tööd kontrollida, pidades silmas kasutatavaid
ressursse ning kursuste ja eksamite nõuetekohast korraldamist;
5.2.3. heakskiidu võib peatada või tühistada, kui heakskiidu tingimusi ei täideta.
Heaskiidetud keskus peab tagama, et õpetajatel on nõuetekohased teadmised kõige viimastest
eeskirjadest ja koolitusega seotud nõuetest. Konkreetse valikumenetluse osana, peavad
õpetajad tõendama oma teadmisi nii ainete kui ka õpetusmeetodite osas. Koolituse praktilise
osaga seoses peavad õpetajad tõendama oma kogemust elukutseliste juhtidena või
samalaadset juhikogemust, nagu näiteks kogemus raskeveokite sõiduõpetajatena.
Koolituskava peab vastama heakskiidutingimustele ja hõlmama 1. jaos loetletud aineid.
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31-B-1-2 liide
KÄESOLEVA LISA B OSA 1. JAO ARTIKLIS 9 OSUTATUD
JUHI KUTSETUNNISTUSE NÄIDIS
1. külg
JUHI KUTSETUNNISTUS (LIIKMESRIIK/ÜHENDKUNINGRIIK)

6. FOTO

1.
2
3.
4a. 4b.
4c. (4d.)
5a. 5b.
7.
(8.)
9.

2. külg

11.

9.

10.

C1
C
1.
2.
3.
4a.
4b.
4c.
5a.
5b.
10.

1

Perekonnanimi
Eesnimi
Sünniaeg ja -koht
Väljaandmise kuupäev
Halduskehtivuse lõppemise
kuupäev
Väljastaja
Loa nr
Seerianumber
Liidu kood1

D1
D
C1E
CE
D1E
DE

Kui on kohaldatav.
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2. JAGU
SÕIDUAEG, VAHEAJAD JA PUHKEAEG

ARTIKKEL 1
Kohaldamisala
1.

Käesolevas jaos sätestatakse sõiduaja, vaheaegade ja puhkeperioodide eeskirjad käesoleva
lepingu artikli 465 lõike 1 punktis b osutatud juhtide jaoks, kes teevad käesoleva lepingu
artiklis 462 osutatud reise.

2.

Kui juht teeb käesoleva lepingu artiklis 462 osutatud reisi, kohaldatakse käesoleva jao
eeskirju kõigi maanteevedude suhtes, mida kõnealune juht teeb poolte territooriumide ja
liikmesriikide vahel.

3.

Käesolevat jagu kohaldatakse:
a)

kui kasutatakse sõidukit, mille lubatud täismass koos haagise või poolhaagisega ületab
3,5 tonni, või

b)

alates 1. juulist 2026 juhul, kui kasutatakse sõidukit, mille lubatud täismass koos
haagise või poolhaagisega ületab 2,5 tonni.

EU/UK/TCA/31.–34. lisa/et 74

4.

Käesolevat jagu ei kohaldata järgmiste sõidukitega tehtavate vedude suhtes:
a)

sõidukite või autorongidega, mille lubatud täismass ei ületa 7,5 tonni ja mida
kasutatakse:
i)

selliste materjalide, seadmete või masinate veoks, mida juht vajab seoses oma
tööga, või

ii)

käsitöötoodete kohaletoimetamiseks

ainult ettevõtte asukohast 100 km raadiuses, tingimusel et sõiduki juhtimine ei ole juhi
põhitegevus ning vedu ei toimu rendi või tasu eest;
b)

sõidukitega, mille suurim lubatud kiirus ei ületa 40 km/h;

c)

sõidukitega, mis kuuluvad relvajõududele, päästeteenistustele ja tuletõrjeteenistustele
ning korrakaitseorganitele või on nende käsutuses ilma juhita, kui vedu toimub
nimetatud teenistuste ametiülesannete täitmiseks ja sõidukite kasutus on nende kontrolli
all;

d)

eriolukordade või päästeoperatsioonide korral kasutatavate sõidukitega;

e)

meditsiinilistel eesmärkidel kasutatavate erisõidukitega;

f)

sihtotstarbeliste teisaldussõidukitega, mida kasutatakse 100 km raadiuses nende
asukohast;
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g)

sõidukitega, mis läbivad tehnilise arendamise, remondi või hoolduse eesmärgil
teekatsetusi, ning uute ja ümberehitatud sõidukitega, mis pole veel kasutusse võetud;

h)

kaubaveoks kasutatavate sõidukitega, mille lubatud täismass koos haagise või
poolhaagisega ületab 2,5 tonni, kuid ei ületa 3,5 tonni, kui vedu ei toimu rendi või tasu
eest, vaid ettevõtte või juhi enda kulul ning sõiduki juhtimine ei ole seda juhtiva isiku
põhitegevus;

i)

kaubanduslike sõidukitega, mis on nende kasutuskoha liikmesriigi õigusaktide kohaselt
ajaloolised ning mida ei kasutata sõitjate- või kaubaveoks.

ARTIKKEL 2
Mõisted
Käesolevas jaos kasutatakse järgmisi mõisteid:
a)

„maanteevedu“ –sõit, mis toimub koormaga või koormata sõidukiga täielikult või osaliselt
avalikel teedel;

b)

„vaheaeg“ –ajavahemik, mil juht ei juhi sõidukit ega tegele teiste töödega ning mida
kasutatakse üksnes puhkeperioodiks;
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c)

„teised tööd“ – kõik B osa 3. jao artikli 2 lõike 1 punktis a määratletud tööaja hulka arvatavad
tegevused, välja arvatud sõiduki juhtimine, sh töö sama või mõne teise tööandja jaoks
transpordisektoris või väljaspool seda;

d)

„puhkeaeg“ –katkestamatu ajavahemik, mida juht võib vabalt kasutada;

e)

„ööpäevane puhkeperiood“ – ööpäevane ajavahemik, mida juht võib vabalt kasutada ja mis
hõlmab „regulaarset ööpäevast puhkeperioodi“ ja „lühendatud ööpäevast puhkeperioodi“:
i)

„regulaarne ööpäevane puhkeperiood“ – igasugune vähemalt 11-tunnine puhkeperiood,
mida võib jaotada kahte ossa, kusjuures esimene osa peab hõlmama vähemalt
kolmetunnist katkematut ajavahemikku ja teine osa vähemalt üheksatunnist katkematut
ajavahemikku, ning

ii)

„lühendatud ööpäevane puhkeperiood“ – vähemalt üheksatunnine, kuid lühem kui
11tunnine puhkeperiood;

f)

„iganädalane puhkeperiood“ – iganädalane ajavahemik, mida juht võib vabalt kasutada ja mis
hõlmab regulaarset iganädalast puhkeperioodi või lühendatud iganädalast puhkeperioodi:
i)

„regulaarne iganädalane puhkeperiood“ – vähemalt 45-tunnine puhkeperiood; ning

ii)

„lühendatud iganädalane puhkeperiood“ – puhkeperiood, mis on lühem kui 45 tundi
ning mida saab vastavalt artikli 6 lõigetes 6 ja 7 sätestatud tingimustele lühendada kuni
24 järjestikuse tunnini;
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g)

„nädal“ – ajavahemik alates 00.00 esmaspäeval ja lõpetades 24.00 pühapäeval;

h)

„sõiduaeg“ – juhtimistegevus, mis on salvestatud:
i)

automaatselt või poolautomaatselt sõidumeeriku abil, nagu on määratletud käesoleva
lisa B osa 4. jao artikli 2 lõike 2 punktides e, f, g ja h; või

ii)
i)

käsitsi, nagu on nõutud käesoleva lisa B osa 4. jao artikli 9 lõikes 2 ja artiklis 11;

„ööpäevane sõiduaeg“ – ööpäevase puhkeperioodi lõpu ja sellele järgneva ööpäevase
puhkeperioodi alguse või ööpäevase ja iganädalase puhkeperioodi vahele jääv summeeritud
sõiduaeg;

j)

„iganädalane sõiduaeg“ – ühe nädala piiresse jääv summeeritud sõiduaeg;

k)

„lubatud täismass“ – täiskoormaga sõiduki maksimaalne ekspluatatsiooniks lubatud mass;

l)

„mitme juhiga vedu“ – vedu, kus kahe järjestikuse ööpäevase puhkeperioodi vahele või
ööpäevase ja iganädalase puhkeperioodi vahele jääva sõiduaja kestel juhib sõidukit vähemalt
kaks juhti, seejuures mitme juhiga veo esimese tunni jooksul on teise juhi või teiste juhtide
kohalolek vabatahtlik, ülejäänud ajal aga kohustuslik;
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m)

„sõiduperiood“ – summeeritud sõiduaeg alates ajahetkest, mil juht pärast puhkeperioodi või
vaheaega alustab sõiduki juhtimist, kuni ajahetkeni, mil juht alustab puhkeperioodi või
vaheaega; sõiduperiood võib olla katkematu või katkestatud.

ARTIKKEL 3
Kaasjuhtidele esitatavad nõuded
Kaasjuhi vanuse alampiir on 18 aastat. Kumbki pool ja liidu puhul iga liikmesriik võib juhtide
vanuse alampiiri langetada 16 aastani, tingimusel et seda tehakse kutseõppe eesmärgil ning et
peetakse kinni piirangutest, mis on kehtestatud Ühendkuningriigi ja liidu puhul liikmesriikide
siseriiklike tööhõivealaste eeskirjadega.

ARTIKKEL 4
Sõiduaeg
1.

Ööpäevane sõiduaeg ei tohi ületada üheksat tundi.
Mitte rohkem kui kaks korda ühe nädala jooksul võib seda aega pikendada 10 tunnini.

2.

Iganädalane sõiduaeg ei tohi ületada 56 tundi ja selle tulemusel ei tohi ületada lubatud
iganädalast maksimaalset tööaega, mis on 60 tundi.
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3.

Sõiduaeg summeeritult iga kahe nädala kohta ei tohi ületada 90 tundi.

4.

Ööpäevane ja iganädalane sõiduaeg hõlmab kogu sõiduaega poolte territooriumil.

5.

Juht registreerib muu tööna käesoleva jao artikli 2 punktis c kirjeldatud aja, samuti kogu aja,
mis kulub äriliseks tegevuseks kasutatava sõiduki juhtimiseks, juhtudel, mil juht ei pea
registreerima sõiduaega, ning registreerib kõik B osa 3. jao artikli 2 punktis 2 määratletud
valmisolekuajad vastavalt B osa 4. jao artikli 6 lõike 5 punkti b alapunktile iii. Need andmed
registreeritakse kas käsitsi salvestuslehele või väljaprindile või käsitsi sisestamise seadmetega
salvestisse.

ARTIKKEL 5
Vaheajad
Pärast nelja ja poole tunni pikkust sõiduperioodi teeb juht vähemalt 45-minutilise katkematu
vaheaja, kui ta ei alusta puhkeperioodi.
Nimetatud vaheaja asemel võib olla vähemalt 15 minuti pikkune vaheaeg, millele järgneb vähemalt
30 minuti pikkune vaheaeg, mõlemad on sobitatud sõiduaja suhtes nii, et järgitakse lõike 1 sätteid.
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Mitme juhiga veo puhul võib juht teha 45-minutilise vaheaja teise juhi poolt juhitavas sõidukis,
tingimusel et vaheaja võtnud juht ei abista samal ajal sõidukit juhtivat juhti.

ARTIKKEL 6
Puhkeaeg
1.

Juht peab kinni pidama ööpäevastest ja iganädalastest puhkeperioodidest.

2.

24 tunni jooksul pärast eelmist ööpäevast või iganädalast puhkeperioodi peab juht olema
võtnud uue ööpäevase puhkeperioodi.
Kui ööpäevase puhkeperioodi 24-tunnisesse ajavahemikku jääv osa moodustab vähemalt
üheksa tundi, kuid vähem kui 11 tundi, loetakse kõnealune ööpäevane puhkeperiood
vähendatud ööpäevaseks puhkeperioodiks.

3.

Ööpäevast puhkeperioodi võib pikendada nii, et tekib regulaarne iganädalane puhkeperiood
või vähendatud iganädalane puhkeperiood.

4.

Juht tohib kahe iganädalase puhkeperioodi vahel võtta maksimaalselt kolm vähendatud
ööpäevast puhkeperioodi.

5.

Erandina lõikest 2 peab juht mitme juhiga sõiduki puhul 30 tunni jooksul pärast ööpäevast või
iganädalast puhkeperioodi võtma uue ööpäevase puhkeperioodi, mis peab olema vähemalt
üheksa tunni pikkune.
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6.

Kahe üksteisele järgneva nädala jooksul peab juht võtma vähemalt järgmised puhkeperioodid:
a)

kaks regulaarset iganädalast puhkeperioodi või

b)

ühe regulaarse iganädalase puhkeperioodi ja ühe vähemalt 24-tunnise lühendatud
iganädalase puhkeperioodi.

Iganädalane puhkeperiood peab algama hiljemalt eelmise iganädalase puhkeperioodi lõpule
järgnenud kuue 24-tunnise ajavahemiku möödumisel.
7.

Erandina lõikest 6 võib rahvusvahelise kaubaveoga tegelev juht väljaspool autoveo-ettevõtja
poole territooriumi või liidu autoveo-ettevõtjate juhtide puhul väljaspool autoveo-ettevõtja
liikmesriigi territooriumi võtta kaks järjestikust lühendatud iganädalast puhkeperioodi,
tingimusel et juht võtab nelja järjestikuse nädala jooksul vähemalt neli iganädalast
puhkeperioodi, millest vähemalt kaks on regulaarsed iganädalased puhkeperioodid.
Käesoleva lõike kohaldamisel käsitatakse juhti rahvusvahelise veoga tegelevana, kui ta
alustab kahte järjestikust lühendatud iganädalast puhkeperioodi väljaspool autoveo-ettevõtja
poole territooriumi ja juhi elukohta või liidu puhul väljaspool autoveo-ettevõtja liikmesriiki ja
juhi elukohariiki.
Iganädalase puhkeperioodi lühendamist kompenseeritakse samaväärse puhkeajaga, mis tuleb
võtta tervikuna enne kõnealusele nädalale järgneva kolmanda nädala lõppu.
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Kui kolmanda lõigu kohaselt on järjestikku võetud kaks lühendatud iganädalast
puhkeperioodi, eelneb järgmisele iganädalasele puhkeperioodile nende kahe lühendatud
iganädalase puhkeperioodi kompenseerimiseks võetav puhkeperiood.
8.

Iganädalaste puhkeperioodide vähendamise eest saadud kompensatoorne puhkeaeg tuleb võtta
koos teise vähemalt üheksa tunni pikkuse puhkeperioodiga.

9.

Regulaarseid iganädalasi puhkeperioode ja üle 45-tunniseid iganädalasi puhkeperioode, mida
võetakse kompensatsioonina eelneva lühendatud iganädalase puhkeperioodi eest, ei või veeta
sõidukis. Need tuleb veeta sobivas soolisi iseärasusi arvestavas majutuskohas, kus on
asjakohased magamis- ja sanitaarruumid.
Kõik majutuskulud väljaspool sõidukit katab tööandja.

10.

Veoettevõtja korraldab juhtide töö selliselt, et iga nelja järjestikuse nädala jooksul saab juht
naasta oma tavalisse tugipunkti tööandja tegevuskohas, kus algab juhi iganädalane
puhkeperiood – Ühendkuningriigis või liidu puhul liikmesriigis, kus on tööandja asukoht –,
või naasta juhi elukohta, et veeta vähemalt ühe regulaarse iganädalase puhkeperioodi või üle
45-tunnise iganädalase puhkeperioodi, mis on võetud kompensatsioonina lühendatud
iganädalase puhkeperioodi eest.
Kui aga juht on lõike 7 kohaselt võtnud järjestikku kaks lühendatud iganädalast
puhkeperioodi, korraldab veoettevõtja juhi töö selliselt, et juht saab naasta enne
kompensatsioonina võetava üle 45-tunnise korrapärase iganädalase puhkeperioodi algust.
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Ettevõtja dokumenteerib, kuidas ta seda kohustust täidab, ning säilitab dokumendid oma
tööruumides, et need kontrolliasutuste taotlusel esitada.
11.

Iganädalase puhkeperioodi, mis algab ühel ja lõpeb teisel nädalal, võib lisada ükskõik kumma
nädala, kuid mitte mõlema nädala puhkeperioodiks.

12.

Erandina tohib parvlaeva või rongiga veetavat sõidukit saatev juht, kellel on regulaarne
ööpäevane puhkeperiood või lühendatud iganädalane puhkeperiood, selle katkestada kuni
kahel korral muude töödega, mille kogukestus ei tohi ületada ühte tundi. Nimetatud regulaarse
ööpäevase puhkeperioodi või lühendatud iganädalase puhkeperioodi jooksul peab juhil olema
juurdepääs tema käsutuses olevale magamiskajutile või -kupeele või magamis- või
lamamisasemele.
Regulaarsete iganädalaste puhkeperioodide puhul kohaldatakse seda erandit parvlaeva- või
rongireiside suhtes üksnes juhul, kui

13.

a)

reis kestab kava kohaselt vähemalt 8 tundi ning

b)

juhil on juurdepääs parvlaeval või rongis asuvale magamiskajutile või -kupeele.

Aega, mida juht kulutab sõiduki kasutama hakkamiseks käesoleva määruse reguleerimisalas
oleva sõiduki asukohta minemiseks või sealt asukohast naasmiseks, kui sõiduk ei ole juhi
kodus ega juhi tavalises tugipunktis tööandja tegevuskohas ei tohi käsitleda puhkeaja või
vaheajana, v.a kui juht on laevas või rongis ning tal on juurdepääs magamiskajutile või kupeele või magamis- või lamamisasemele.
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14.

Aega, mida juht kulutab käesoleva jao reguleerimisalast välja jääva sõiduki juhtimiseks
käesoleva jao reguleerimisalasse kuuluva sõiduki juurde või selle juurest, mis ei asu juhi
koduaadressil või juhi tavalises tugipunktis tööandja tegevuskeskuses, käsitatakse muu tööna.

ARTIKKEL 7
Autoveo-ettevõtjate vastutus
1.

Poole auto-veoettevõtjal on keelatud töölepingu alusel töötavatele või veoettevõtja käsutusse
antud juhtidele makstava tasu, ka lisatasu ja preemiate kujul makstavate summade sidumine
läbisõidetud vahemaaga, kohaletoimetamise kiirusega või kohale viidud kauba kogusega, kui
sellega seoses tehtaks sellist laadi makseid, mis võivad soodustada liiklusohtlikku käitumist
või käesoleva jao sätete rikkumist.

2.

Poole autoveo-ettevõtja korraldab maanteevedusid ja juhendab nõuetekohaselt
meeskonnaliikmeid, et nad saaksid täita käesoleva jao sätteid.

3.

Poole autoveo-ettevõtja vastutab rikkumiste eest, mille paneb toime ettevõtja sõidukijuht,
isegi kui rikkumine toimub teise poole territooriumil.
Ilma et see piiraks poolte õigust pidada autoveo-ettevõtjat täielikult vastutavaks, võivad
pooled kehtestada selle vastutuse tingimuseks selle, et ettevõtja rikub lõigete 1 ja 2 sätteid.
Pooled võivad arvesse võtta igasuguseid tõendeid, mis osutavad sellele, et autoveo-ettevõtjat
ei saa mõistlikult pidada toimepandud rikkumise eest vastutavaks.
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4.

Autoveo-ettevõtjad, kaubasaatjad, ekspedeerijad, peatöövõtjad, alltöövõtjad ja juhtide
vahendamise agentuurid tagavad, et lepinguliselt sätestatud ajakavad ei lähe vastuollu
käesoleva jao sätetega.

5.

Autoveo-ettevõtja, kes kasutab sõidukeid, millele on paigaldatud sõidumeerik, mis vastab
B osa 4. jao artikli 2 punktile f, g või h, ja mis kuuluvad käesoleva jao kohaldamisalasse, peab
tagama, et:
i)

kõik andmed laaditakse salvestusseadmelt ja juhikaardilt regulaarselt alla vastavalt
asjaomase poole nõuetele ja et olulised andmed laaditakse alla lühemate ajavahemike
tagant, et tagada kõigi autoveo-ettevõtja poolt või autoveo-ettevõtja heaks tehtud
tegevustega seotud andmete allalaadimine; ning

ii)

kõiki nii salvestusseadmelt kui ka juhikaardilt alla laaditud andmeid talletatakse pärast
salvestamist vähemalt 12 kuud ja tehakse kontrollivale ametnikule selle nõudmisel
autoveo-ettevõtja valdustes kas otseselt või kaudselt ligipääsetavaks.

Käesoleva lõike kohaldamisel tõlgendatakse mõistet „alla laadima“ vastavalt C osa 2. jao
artikli 2 lõike 2 punktis h sätestatud määratlusele.
Maksimaalne ajavahemik, mille jooksul asjaomased andmed käesoleva lõike punkti i alusel
alla laaditakse, on sõidukiseadme andmete puhul 90 päeva ja juhikaardi andmete puhul
28 päeva.
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ARTIKKEL 8
Erandid
1.

Tingimusel et sellega ei tekitata liiklusohtlikku olukorda, võib juht sobivasse peatuskohta
jõudmiseks kalduda artiklite 4, 5 ja 6 sätetest kõrvale ulatuses, mis on vajalik sõidukis asuvate
isikute, sõiduki või selle lasti ohutuse tagamiseks. Juht peab kõrvalekaldumise laadi ja
põhjuse hiljemalt sobivasse peatuskohta jõudmisel märkima käsitsi sõidumeeriku
salvestuslehele või väljatrükile või oma töögraafikusse.

2.

Tingimusel et liiklusohutust seeläbi ei ohustata, võib juht erakorralistel asjaoludel kalduda
kõrvale artikli 4 lõigete 1 ja 2 ning artikli 6 lõike 2 sätetest, ületades ööpäevast või iganädalast
sõiduaega kuni ühe tunni võrra, et jõuda iganädalase puhkeperioodi veetmiseks tööandja
tegevuskohta või juhi elukohta.
Samadel tingimustel võib juht ületada ööpäevast ja iganädalast sõiduaega kuni kahe tunni
võrra, et jõuda regulaarse iganädalase puhkeperioodi veetmiseks tööandja tegevuskohta või
juhi elukohta, tingimusel et vahetult enne täiendavat sõiduaega on tehtud 30-minutiline
katkestamata vaheaeg.
Juht peab sellise kõrvalekaldumise põhjuse hiljemalt sihtkohta või sobivasse peatuskohta
jõudmisel märkima käsitsi sõidumeeriku salvestuslehele, väljatrükile või oma töögraafikusse.

EU/UK/TCA/31.–34. lisa/et 87

Igasugune sõiduaja ületamine kompenseeritakse samaväärse puhkeajaga, mis tuleb võtta
tervikuna koos puhkeperioodiga enne kõnealusele nädalale järgneva kolmanda nädala lõppu.
3.

Tingimusel, et sellega ei ohustata liiklusohutust, võib kumbki pool ja liidu puhul liikmesriik
teha erandeid artiklitest 3–6 ning kehtestada selliste erandite suhtes oma territooriumil või
teise poole nõusolekul teise poole territooriumil individuaalsed tingimused järgmisega tehtava
veo puhul:
a)

sõidukid, mida avaliku sektori asutused omavad või võtavad ilma juhita rendile
maanteeveoks, mille puhul ei konkureerita eraõiguslike autoveo-ettevõtjatega;

b)

sõidukid, mida põllumajandus-, aiandus-, metsandus- või kalandusettevõtjad kasutavad
või võtavad ilma juhita rendile kaubaveoks oma äritegevuse raames ettevõtte asukohast
kuni 100 km raadiuses;

c)

põllu- ja metsamajanduslikud traktorid, mida kasutatakse põllu- või metsamajanduslikel
töödel sõidukit omava, rentiva või liisiva ettevõtte asukohast 100 km raadiuses;

d)

sõidukid või liidendsõidukid, mille suurim lubatud täismass ei ületa 7,5 tonni ja mida
kasutavad universaalteenuse osutajad kaupade kohaletoimetamiseks universaalteenuse
osana. Neid sõidukeid tohib kasutada ettevõtte asukohast 100 km raadiuses, tingimusel
et sõiduki juhtimine ei ole juhi põhitegevus;
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e)

sõidukid, mis on käigus ainult saartel, mille pindala ei ületa 2 300 km ja mis ei ole riigi
ülejäänud territooriumiga ühendatud mootorsõidukitele kasutamiseks avatud silla,
koolme ega tunneli kaudu;

f)

ettevõtte asukohast 100 km raadiuses kaubaveoks kasutatavad ning survegaasi,
vedelgaasi või elektri jõul liikuvad sõidukid, mille lubatud täismass koos haagise või
poolhaagisega ei ületa 7,5 tonni;

g)

sõidukid, mida kasutatakse seoses kanalisatsiooniga, üleujutuste vastu kindlustamisega,
vee-, gaasi- ja elektrihooldusteenusega, teedehoolduse ja -kontrolliga, olmejäätmete
ukselt uksele kogumise ja kõrvaldamisega, telegraafi- ja telefoniteenusega, raadio- ja
teleleviga ning raadio- või telesaatjate või -vastuvõtjate asukoha määramisega;

h)

erisõidukid, mis veavad tsirkuste ja lõbustusparkide varustust;

i)

erivarustusega projektsõidukid mobiilsete projektide jaoks, mida kasutatakse
statsionaarselt põhiliselt koolituseesmärkidel;

j)

sõidukid, mida kasutatakse taludest piima kogumiseks ja/või taludesse piimamahutite
tagastamiseks või loomasöödaks mõeldud piimatoodete kohaletoimetamiseks;

k)

sõidukid, mis on spetsiaalselt kohandatud raha ja/väärtasjade vedamiseks;

l)

inimtoiduks mittemõeldud loomsete jäätmete või korjuste vedamiseks kasutatavad
sõidukid;
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m)

sõidukid, mida kasutatakse üksnes kaupade jaotuskeskustes, näiteks sadamates,
ümberlaadimisrajatistes ja raudteeterminaalides asuvatel teedel;

n)

elusloomade põllumajandusettevõttest kohalikule turule ja vastupidi või turult kuni
100 km kaugusel asuvasse kohalikku tapamajja vedamiseks kasutatavad sõidukid;

o)

sõidukid või autorongid, millega veetakse ehitusettevõtja jaoks ehitusmasinaid ettevõtte
asukohast 100 km raadiuses, tingimusel et sõiduki juhtimine ei ole juhi põhitegevus;
ning

p)
4.

sõidukid, mida kasutatakse valmis betoonisegu kohaletoimetamiseks.

Tingimusel, et sellega ei ohusta sõidukijuhtide töötingimusi ega liiklusohutust ning et
järgitakse B osa 3. jao artiklis 3 sätestatud piiranguid, võib kumbki pool ja liidu puhul
liikmesriik teha ajutisi erandeid artiklite 4, 5 ja 6 kohaldamisest erakorralistel asjaoludel
toimuvate vedude suhtes asjaomase poole territooriumil kohaldatavat menetluskorda järgides.
Ajutisi erandeid põhjendatakse nõuetekohaselt ja neist teatatakse viivitamata teisele poolele.
Maanteetranspordi erikomitee määrab kindlaks teavitamise korra. Kumbki pool avaldab selle
teabe viivitamata avalikul veebisaidil ja tagab, et tema täitemeetmete puhul võetakse arvesse
teise poole tehtud erandit.
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3. JAGU
LIIKUVATE TÖÖTAJATE TÖÖAEG

ARTIKKEL 1
Kohaldamisala
1.

Käesolevat jagu kohaldatakse liikuvate töötajate suhtes, kelle on tööle võtnud poolte
veoseveo-ettevõtjad, kes teevad käesoleva lepingu artiklis 462 osutatud reise.
Käesolevat jagu kohaldatakse ka füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsevate sõidukijuhtide
suhtes.

2.

Kui käesolev jagu sisaldab maanteevedudega tegelevate liikuvate töötajate suhtes
kohaldatavaid täpsemaid sätteid, siis on see käesoleva lepingu artikli 387 asjakohaste sätete
suhtes ülimuslik.

3.

Käesolev jagu täiendab B osa 2. jao sätteid, mis on käesoleva jao sätete suhtes ülimuslikud.

4.

Pool võib jätta käesoleva jao kohaldamata liikuvate töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjana
tegutsevate sõidukijuhtide suhtes, kes teevad ühe kalendrikuu jooksul kuni kaks käesoleva
lepingu artikli 462 kohast edasi-tagasi reisi.

5.

Kui pool ei kohalda käesolevat jagu lõike 4 alusel, teatab ta sellest teisele poolele.
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ARTIKKEL 2
Mõisted
Käesolevas jaos kasutatakse järgmisi mõisteid:
1)

„tööaeg“ –
a)

liikuvate töötajate puhul: töö alustamise ja lõpetamise vahele jääv aeg, mille jooksul
liikuv töötaja viibib oma töökohas tööandja käsutuses ja täidab oma ülesandeid või
sooritab oma tegevust, teiste sõnadega:
–

kogu maanteeveoga seotud tegevusele ja eelkõige järgmisele kulutatav aeg:
i)

sõidukijuhtimine;

ii)

peale- ja mahalaadimine;

iii)

sõitjate abistamine sõidukile minemisel ja sealt lahkumisel;

iv)

puhastustööd ja tehniline hooldus ning

v)

kõik muud tööd, mille eesmärk on tagada sõiduki ja selle lasti ohutus või
täita konkreetse veotoiminguga otseselt seotud õigus- või halduskohustusi,
sealhulgas järelevalve peale- ja mahalaadimise üle, haldusformaalsused
politsei-, tolli- ja immigratsiooniametnikega jne;
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–

aeg, mille jooksul juht ei saa vabalt käsutada oma aega ja peab viibima oma
töökohal, olles valmis alustama oma tavapärast tööd, ja mille jooksul tal on
teatavad teenistusega seotud kohustused, eelkõige peale- või mahalaadimisega
seotud ooteaeg, kui selle prognoositav kestus ei ole enne teada, see tähendab kas
enne väljasõitu või vahetult enne kõnealuse aja tegelikku algust, või tööturu
osapoolte vahel kokku lepitud ja/või poolte õigusaktides sätestatud üldiste
tingimuste kohaselt;

b)

füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsevate sõidukijuhtide puhul kohaldatakse sama
mõistet töö alustamise ja lõpetamise vahelise aja suhtes, mille jooksul füüsilisest isikust
ettevõtjana tegutsev sõidukijuht on oma töökohal, kliendi käsutuses ja täidab oma
ülesandeid või sooritab oma tegevust, mis ei ole üldine haldustöö ega ole otseselt seotud
toimuva konkreetse veotoiminguga.

Tööaja hulka ei loeta artiklis 4 nimetatud vaheaega, artiklis 5 nimetatud puhkeaega ning –
ilma et see piiraks poolte õigusaktide või tööturu osapoolte vaheliste kokkulepete
kohaldamist, mille kohaselt kõnealune aeg hüvitatakse või selle kestust piiratakse – käesoleva
artikli punktis 2 nimetatud valmisoleku aega;
2)

„valmisoleku aeg“ –
–

aeg, mis ei ole vaheaeg ega puhkeaeg ning mille jooksul liikuv töötaja ei pea viibima
oma töökohal, kuid peab olema kättesaadav, et teda oleks võimalik kutsuda sõitmist
alustama või jätkama või muud tööd tegema. Valmisoleku aeg sisaldab eelkõige aega,
mille jooksul liikuv töötaja saadab parvlaeva või rongiga veetavat sõidukit, samuti
ooteaega piiridel ja liikluskeeldudest tulenevaid seisakuid;
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–

liikuv töötaja peab olema sellisest ajast ja selle prognoositavast kestusest enne teadlik,
see tähendab kas enne väljasõitu või vahetult enne kõnealuse aja tegelikku algust või
tööturu osapoolte vahel kokku lepitud ja/või poolte õigusaktides sätestatud üldiste
tingimuste kohaselt;

–

meeskondadena sõitvate liikuvate töötajate puhul sõidukijuhi kõrval või
magamisasemel sõiduki liikumise ajal veedetud aeg;

3)

„töökoht“ –
–

selle autoveo-ettevõtja põhitegevuskoha asukoht, kelle teenistuses maanteevedude alase
liikuva tegevusega hõivatud isik oma ülesandeid täidab, ja tema teisesed tegevuskohad,
olenemata sellest, kas need asuvad peakontoriga või põhitegevuskohaga samas kohas;

–

sõiduk, mida maanteevedude alase liikuva tegevusega hõivatud isik oma ülesannete
täitmisel kasutab; ning

–
4)

muu koht, kus veondusega seotud tegevus toimub;

„liikuv töötaja“ – käesoleva jao tähenduses sõitva personali hulka kuuluv töötaja, sealhulgas
praktikat, kes on sellise ettevõtja teenistuses, kes osutab poole territooriumil sõitjate või
kaupade maanteeveo teenust;
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5)

„füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsev sõidukijuht“ – isik, kes tegeleb peamiselt kaupade
maanteevedudega rendi või tasu eest, kellel on õigus töötada enda heaks ja kes ei ole seotud
tööandjaga töölepingu või muu hierarhilise töösuhte alusel, kellel on vabadus korraldada
asjaomast tööd, kelle sissetulek sõltub otseselt saadud kasumist ning kellel on õigus kas
individuaalselt või koostöös teiste füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsevate sõidukijuhtidega
sõlmida kaubandussuhteid mitme kliendiga.
Käesoleva jao kohaldamisel kehtivad nendele kriteeriumidele mitte vastavate sõidukijuhtide
kohta samad kohustused ja õigused, mis on käesoleva jao järgi ette nähtud liikuvatele
töötajatele;

6)

„maanteevedude alase liikuva tegevusega hõivatud isik“ – sellise tegevusega hõivatud iga
liikuv töötaja või füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsev sõidukijuht;

7)

„nädal“ – ajavahemik alates 00.00 esmaspäeval ja lõpetades 24.00 pühapäeval;

8)

„ööaeg“ – siseriikliku õiguse kohaselt määratletud vähemalt nelja tunni pikkune ajavahemik
kella 00.00 ja kella 07.00 vahelisel ajal; ning

9)

„öötöö“ – ööajal tehtav töö.
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ARTIKKEL 3
Maksimaalne iganädalane tööaeg
1.

Kumbki pool võtab vajalikud meetmed tagamaks, et keskmine iganädalane tööaeg ei ületa
48 tundi. Maksimaalset iganädalast tööaega võib pikendada 60 tunnini ainult juhul, kui nelja
kuu jooksul arvestatud keskmine tööaeg ei ületa 48 tundi nädala kohta.

2.

Iga pool võtab vajalikud meetmed tagamaks, et erinevate tööandjate tööaeg on töötundide
summa. Tööandja nõuab asjaomaselt liikuvalt töötajalt kirjalikku arvestust mõne teise
tööandja teenistuses töötatud aja kohta. Liikuv töötaja esitab sellise teabe kirjalikult.

ARTIKKEL 4
Vaheajad
Ilma et see piiraks käesoleva lisa B osa 2. jao sätete kohaldamist, võtavad pooled vajalikud
meetmed tagamaks, et liikuva maanteeveotegevusega tegelevad isikud ei tööta ilma vaheajata
mingil juhul rohkem kui kuus järjestikust tundi. Kui tööaeg on kokku kuus kuni üheksa tundi, tuleb
see katkestada vähemalt 30-minutise vaheajaga, ja kui tööaeg on kokku üle üheksa tunni, vähemalt
45-minutise vaheajaga.
Vaheajad võib omakorda jagada vähemalt 15-minutisteks ajavahemikeks.
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ARTIKKEL 5
Puhkeperioodid
Käesoleva jao kohaldamisel kohaldatakse teise poole territooriumil sõitjate või kaupade maanteeveo
teenuseid osutava ettevõtja teenistuses olevate praktikantide suhtes samu puhkeaega käsitlevaid
sätteid nagu teiste liikuvate töötajate suhtes vastavalt käesoleva lisa B osa 2. jaole.

ARTIKKEL 6
Öötöö
Kumbki pool võtab vajalikud meetmed järgmise tagamiseks:
a)

öötöö puhul ei ületaks igapäevane tööaeg 10 tundi iga 24tunnise ajavahemiku kohta ning

b)

öötöö hüvitatakse kooskõlas siseriiklike seadusandlike meetmete, kollektiivlepingute, tööturu
osapoolte vaheliste kokkulepete ja/või siseriiklike tavadega, tingimusel et hüvitamine ei
kahjusta liiklusohutust.
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ARTIKKEL 7
Erandid
1.

Artiklitest 3 ja 6 võib objektiivsetel, tehnilistel või töökorraldusega seotud põhjustel teha
erandeid kollektiivlepingute, tööturu osapoolte vaheliste kokkulepete või, kui see ei ole
võimalik, õigus- või haldusnormidega, tingimusel et peetakse nõu asjaomaste tööandjate ja
töötajate esindajatega ning püütakse ergutada sotsiaalse dialoogi kõiki asjakohaseid vorme.

2.

Võimalus teha erand artiklist 3 ei anna alust kehtestada 48tunnise keskmise maksimaalse
iganädalase tööaja arvutamiseks kuuest kuust pikemat võrdlusperioodi.

3.

Kui pooled kohaldavad erandeid kooskõlas lõikega 1, teavitatakse sellest maanteetranspordi
erikomiteed.

EU/UK/TCA/31.–34. lisa/et 98

ARTIKKEL 8
Teave ja andmed
Kumbki pool tagab, et:
a)

liikuvaid töötajaid teavitatakse asjakohastest siseriiklikest nõuetest, autoveo-ettevõtja siseeeskirjadest ning tööturu osaliste vahelistest kokkulepetest, eelkõige kollektiivlepingutest ja
ärikokkulepetest, mis on sõlmitud käesoleva jao alusel, ning

b)

maanteeveotegevusega tegelevate isikute tööaeg salvestatakse. Dokumente säilitatakse
vähemalt kaks aastat pärast asjaomase ajavahemiku lõppemist. Liikuvate töötajate tööaja
dokumenteerimise eest vastutavad tööandjad. Taotluse korral esitavad tööandjad liikuvatele
töötajatele koopiad töötunde käsitlevatest dokumentidest.

ARTIKKEL 9
Soodsamad sätted
Käesoleva jao sätted ei mõjuta poolte õigust kohaldada või kehtestada maanteevedude alase liikuva
tegevusega hõivatud isikute ohutuse ja tervise kaitseks soodsamaid õigus- või haldusnorme või
hõlbustada või lubada selliste tööturu osapoolte vaheliste kollektiivlepingute või muude lepingute
kohaldamist, mis on liikuvate töötajate tervise ja ohutuse kaitse seisukohalt soodsamad. Kõnealused
eeskirjad kohaldatakse diskrimineerimist välistades.
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4. JAGU
SÕIDUMEERIKUTE KASUTAMINE SÕIDUKIJUHTIDE POOLT

ARTIKKEL 1
Reguleerimisese ja põhimõtted
Käesolevas jaos sätestatakse nõuded B osa 2. jao kohaldamisalasse hõlmatud juhtidele käesoleva
lepingu artikli 465 lõike 1 punktis b osutatud sõidumeerikute kasutamisega seoses.

ARTIKKEL 2
Mõisted
1.

Käesolevas jaos kasutatakse B osa 2. jao artiklis 2 sätestatud mõisteid.

2.

Peale lõikes 1 osutatud mõistete kohaldatakse käesolevas jaos järgmisi mõisteid:
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a)

„sõidumeerik“ – maanteesõidukitesse paigaldamiseks ette nähtud seadmed, mida
kasutatakse kõnealuste sõidukite liikumist, sealhulgas kiirust, ja nende juhtide teatavat
tööaega käsitlevate andmete automaatseks või poolautomaatseks kuvamiseks,
salvestamiseks, printimiseks, säilitamiseks ja esitamiseks;

b)

„salvestusleht” – registreeritud andmete vastuvõtmiseks ja säilitamiseks mõeldud leht,
mis pannakse analoogsõidumeerikusse ja millele analoogsõidumeeriku
märgistusseadmed kannavad pidevalt salvestatavat teavet;

c)

„sõidumeerikukaart” – kiipkaart, mis on mõeldud sõidumeerikuga kasutamiseks ja mis
võimaldab sõidumeerikul tuvastada kaardiomaniku rolli ning andmete ülekande ja
säilitamise eesmärki;

d)

„juhikaart“ – emma-kumma poole pädeva ametiasutuste poolt kindlale juhile väljastatud
sõidumeerikukaart, mille abil on võimalik juht tuvastada ja mis võimaldab juhi tegevuse
andmeid salvestada;

e)

„analoogsõidumeerik“ – nõukogu määruse (EMÜ) nr 3821/851 I lisa (kohandatud 31-B4-1 liitega) tehnilistele kirjeldustele vastav sõidumeerik;

1

Nõukogu 20. detsembri 1985. aasta määrus (EMÜ) nr 3821/85 autovedudel kasutatavate
sõidumeerikute kohta (EÜT L 370, 31.12.1985, lk 8).
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f)

„digitaalne sõidumeerik“ – sõidumeerik, mis vastab ühele järgmiste aktide tehnilistest
kirjeldustest, nagu on kohandatud 31-B-4-2 liitega:

g)

–

kuni 30. septembrini 2011 kohaldatud määruse (EMÜ) nr 3821/85 IB lisa;

–

alates 1. septembrist 2011 kohaldatav määruse (EMÜ) nr 3821/85 IB lisa või

–

alates 1. septembrist 2012 kohaldatav määruse (EMÜ) nr 3821/85 IB lisa;

„arukas sõidumeerik 1“ – sõidumeerik, mis vastab alates 15. juunist 2019 kohaldatava
komisjoni rakendusmääruse (EL) 2016/7991 IC lisa (kohandatud 31-B-4-3 liitega)
tehnilisele kirjeldusele;

h)

1

„arukas sõidumeerik 2“ – sõidumeerik, mis vastab järgmistele nõuetele:
–

registreerib automaatselt piiriületuse;

–

salvestab peale- ja mahalaadimistoimingud;

–

registreerib, kas sõidukit kasutatakse kaupade või sõitjate veoks; ning

Komisjoni 18. märtsi 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/799, millega rakendatakse
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 165/2014, millega sätestatakse
sõidumeerikute ja nende komponentide konstruktsiooni, katsetamise, paigaldamise,
kasutamise ja parandamise nõuded (ELT L 139, 26.5.2016, lk 1).
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–

vastab tehnilistele kirjeldustele, mis on esitatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu
määruse (EL) nr 165/20141 artikli 11 esimeses lõigus osutatud rakendusaktides,
mida on kohandatud maanteetranspordi erikomitee otsusega;

i)

„sündmus” – digitaalse sõidumeeriku tuvastatud väärtalitlus, mille põhjuseks võib olla
pettusekatse;

j)

„kehtetu kaart” – kaart, millel on avastatud rike või mille esialgne autentimine
ebaõnnestus või mille kehtivusaeg ei ole veel alanud või on juba lõppenud.

ARTIKKEL 3
Juhikaartide kasutamine
1.

Juhikaart on isiklik dokument.

2.

Juhil ei tohi olla rohkem kui üks kehtiv juhikaart ning ta tohib seda kasutada ainult oma
isikliku juhikaardina. Juht ei tohi kasutada defektset ega aegunud juhikaarti.

1

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. veebruari 2014. aasta määrus (EL) nr 165/2014
autovedudel kasutatavate sõidumeerikute kohta, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu
määrus (EMÜ) nr 3821/85 autovedudel kasutatavate sõidumeerikute kohta ning muudetakse
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 561/2006, mis käsitleb teatavate
autovedusid käsitlevate sotsiaalõigusnormide ühtlustamist (ELT L 60, 28.2.2014, lk 1).
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ARTIKKEL 4
Juhikaartide väljastamine
1.

Juhikaarte nõutakse selle poole pädevalt asutuselt, kelle territooriumil on juhi alaline elukoht.

2.

Käesoleva artikli kohaldamisel tähendab „tavapärane elukoht” kohta, kus isik vähemalt
185 päeva kalendriaastast tulenevalt isiklikest või ametialastest sidemetest tavapäraselt elab,
või kui isikul ametialased sidemed puuduvad, siis tulenevalt isiklikest sidemetest, mis
näitavad tihedaid sidemeid kõnealuse isiku ja tema elukoha vahel.
Sellise isiku alaliseks elukohaks, kelle ametialased sidemed on isiklikest sidemetest erinevas
kohas ja kes seetõttu elab eri kohtades, mis asuvad kahes või enamas riigis, peetakse tema
isiklike sidemete kohta, kui kõnealune isik sinna regulaarselt tagasi pöördub. Kõnealust
viimast tingimust ei ole vaja kohaldada, kui isik elab poole territooriumil tähtajalise ülesande
täitmiseks.

3.

Juhid esitavad tõendusmaterjali oma tavapärase elukoha kohta, näiteks oma isikutunnistuse
või muu kehtiva dokumendi.
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ARTIKKEL 5
Juhikaartide uuendamine
Kui juht soovib oma juhikaarti pikendada, esitab juht taotluse selle poole pädevale asutusele, kelle
territooriumil on tema alaline elukoht, hiljemalt 15 tööpäeva enne kaardi aegumise kuupäeva.

ARTIKKEL 6
Juhikaartide ja salvestuslehtede kasutamine
1.

Juht kasutab salvestuslehte või juhikaarti iga päev, mil ta sõidukit juhib, ning alates hetkest,
kui ta sõiduki üle võtab. Salvestuslehte ega juhikaarti ei võeta välja enne igapäevase tööaja
lõppu, kui selle väljavõtmine ei ole muul viisil lubatud või vajalik riigi tähise sisestamiseks
pärast piiriületust. Ühtki salvestuslehte ega juhikaarti ei tohi kasutada pikema aja jooksul kui
see, milleks see on ette nähtud.

2.

Juhid kaitsevad piisavalt salvestuslehti või juhikaarte ega kasuta määrdunud või rikutud
salvestuslehti või juhikaarte. Juht tagab (võttes arvesse kasutusaja pikkust), et kontrolli korral
oleks võimalik sõidumeeriku andmed kontrolliametniku nõudmisel korrektselt printida.
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3.

Kui juht ei viibi sõidukis ega saa seetõttu sõidukisse paigaldatud sõidumeerikut kasutada,
tuleb lõike 5 punkti b alapunktides ii, iii ja iv osutatud ajavahemikud,
a)

siis, kui sõiduk on varustatud analoogsõidumeerikuga, kanda salvestuslehele käsitsi,
automaatse registreerimise või muude vahendite abil loetavalt ja salvestuslehte
määrimata või

b)

siis, kui sõidukil on digitaalne sõidumeerik (nutisõidumeerik 1 või 2), kanda
juhikaardile sõidumeeriku manuaalse sisestusseadme abil.

Pooled ei kehtesta juhtidele kohustust esitada vorm, millega tõendatakse nende tegevust ajal,
mil nad ei viibi sõidukis.
4.

Kui digitaalse sõidumeerikuga (nutisõidumeerik 1 või 2) sõidukis viibib mitu juhti, tagab iga
juht, et tema juhikaart sisestatakse sõidumeeriku õigesse avasse.
Kui analoogsõidumeerikuga varustatud sõidukis viibib mitu juhti, siis muudavad juhid
vajadust mööda salvestuslehti, et asjakohased andmed kantaks tegelikult sõitva juhi
salvestuslehele.
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5.

Juht:
a)

tagab salvestuslehel registreeritud aja vastavuse sõiduki registreerimisriigi ametlikule
ajale;

b)

kasutab lüliteid, mis võimaldavad registreerida eraldi ja eristatavalt järgmised
ajavahemikud:
i)

märgi

ii)

märgi

alla: juhtimisaeg;
alla: „muu töö“, mis tähendab tegevust peale juhtimise, nagu on

määratletud B osa 3. jao artikli 2 punktis a, ja samuti tööd samale või muule
tööandjale transpordisektoris või sellest väljaspool;
iii)

märgi

alla: „kättesaadavus“, nagu on määratletud B osa 3. jao artikli 2

punktis b;
iv)

märgi

alla: vaheajad, puhkus, põhipuhkus või haiguspuhkus; ning

v)

märgi alla parvlaeva/rongi puhul: lisaks

märgile: parvlaeval või rongis

veedetud puhkeperiood, nagu on nõutud B osa 2. jao artikli 6 punktis 12.
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6.

Iga analoogsõidumeerikuga varustatud sõiduki juht kannab oma salvestuslehele järgmised
andmed:
a)

salvestuslehe kasutamist alustades juhi perekonna- ja eesnime;

b)

salvestuslehe kasutamise alguse ja lõpu kuupäeva ja koha;

c)

iga sõiduki registreerimisnumbri, millele ta on määratud tööle, nii salvestuslehele
kantud esimese reisi alguses kui ka salvestuslehe kasutamise ajal, kui tuleb sõidukit
vahetada;

d)

läbisõidumõõdiku näidu:
i)

salvestuslehele kantud esimese reisi alguses;

ii)

salvestuslehele kantud viimase reisi lõpus;

iii)

kui tööpäeva jooksul tuleb sõidukit vahetada, siis esimese sõiduki näit, mida juht
kasutama määrati, ja järgmise sõiduki näit;

e)

sõidukite vahetamise aja ning
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f)

nende riikide tähised, kus igapäevast tööaega alustati ja kus see lõpetati. Juht sisestab ka
selle riigi tähise, kuhu ta pärast ELi liikmesriigi ja Ühendkuningriigi piiri ületamist
siseneb, siis, kui algab juhi esimene peatus selles liikmesriigis või Ühendkuningriigis.
Nimetatud esimene peatus tuleb teha esimeses võimalikus peatuskohas piiril või pärast
piiri ületamist. Kui piiri ületatakse parvlaeval või rongis, sisestab juht riigi tähise
sihtsadamas või -jaamas.

7.

Juht sisestab digitaalsesse sõidumeerikusse nende riikide tähised, kus igapäevast tööaega
alustati ja kus see lõpetati.
Alates 2. veebruarist 2022 sisestab juht ka selle riigi tähise, kuhu ta pärast liikmesriigi ja
Ühendkuningriigi piiri ületamist siseneb, siis, kui algab juhi esimene peatus selles
liikmesriigis või Ühendkuningriigis. Nimetatud esimene peatus tuleb teha esimeses
võimalikus peatuskohas piiril või pärast piiri ületamist. Kui piiri ületatakse parvlaeval või
rongis, sisestab juht riigi tähise sihtsadamas või -jaamas.
Liikmesriik või Ühendkuningriik võib nõuda, et nende territooriumil vedusid tegevate
sõidukite juhid lisaksid riigi tähisele üksikasjalikumad geograafilised kirjeldused, tingimusel
et kumbki pool teavitab teist poolt eelnevalt mainitud üksikasjalikest geograafilistest
kirjeldustest.
Juhid ei pea esimese lõigu esimeses lauses osutatud teavet sisestama, kui sõidumeerik
salvestab asukohaandmeid automaatselt.
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ARTIKKEL 7
Sõidumeerikute õigel moel kasutamine
1.

Veoettevõtjad ja juhid tagavad digitaalse sõidumeeriku ja juhikaardi korrakohase toimimise
ning nõuetekohase kasutamise. Analoogsõidumeerikut kasutavad veoettevõtjad ja juhid
tagavad analoogsõidumeeriku korrakohase toimimise ning salvestuslehe nõuetekohase
kasutamise.

2.

Salvestuslehele kantud andmete või sõidumeerikule või juhikaardile salvestatud andmete või
sõidumeerikust välja trükitud andmete võltsimine, varjamine, esitamise takistamine või
hävitamine on keelatud. Keelatud on ka sõidumeeriku, salvestuslehe või juhikaardi
manipuleerimine, mille tulemus võiks olla andmete ja/või prinditud andmete võltsimine,
esitamise takistamine või hävitamine. Ühtegi sellisel eesmärgil kasutatavat seadet ei tohi
sõidukis olla.

ARTIKKEL 8
Varastatud, kaotatud või defektsed juhikaardid
1.

Kaardi väljastanud poole ametiasutus säilitab väljastatud, varastatud, kaotatud või defektsete
juhikaartide andmed vähemalt nende kehtivuse ajal.

2.

Kui juhikaart on kahjustatud või kui selle kasutamisel tekib tõrge, siis tagastab juht kaardi
oma alalise elukoha riigi pädevale asutusele. Juhikaardi vargusest tuleb ametlikult teatada
varguse toimumise riigi pädevale asutusele.
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3.

Juhikaardi kaotamisest tuleb ametlikult teatada kaardi väljastanud poole pädevatele asutustele
ja selle poole pädevatele asutustele, kelle territooriumil on juhi alaline elukoht (kui need on
erinevad).

4.

Kui juhikaart saab viga, selle kasutamisel tekib tõrge või see kaob või varastatakse, esitab juht
seitsme päeva jooksul selle asendamise taotluse selle poole pädevatele asutustele, kelle
territooriumil on tema alaline elukoht.

5.

Lõikes 4 sätestatud tingimustel võib juht jätkata juhtimist ilma juhikaardita maksimaalselt
15 päeva või pikema aja vältel, kui see on vajalik sõiduki tagasijõudmiseks selle asukoha
territooriumile, tingimusel et tal on võimalik tõestada juhikaardi esitamise või kasutamise
võimatust sellel ajal.

ARTIKKEL 9
Kahjustatud juhikaardid ja salvestuslehed
1.

Kui salvestusleht või juhikaart kahjustub, siis hoiavad juhid kahjustatud salvestuslehte või
juhikaarti koos selle asendamiseks esitatud dokumendiga.

2.

Kui juhikaart kahjustub, selle kasutamisel tekib tõrge või see kaob või varastatakse, siis juht:
a)

prindib oma teekonna alguses andmed tema juhitud sõiduki kohta ja kannab
väljatrükile:
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i)

andmed, mis võimaldavad juhi kindlakstegemist (nimi, juhikaardi või juhiloa
number), ning oma allkirja ning

ii)
b)

artikli 6 lõike 5 punkti b alapunktides ii, iii ja iv nimetatud ajavahemikud;

prindib oma teekonna lõpul välja andmed sõidumeeriku salvestatud ajavahemike kohta,
märgib üles sõidumeeriku mittesalvestatud ajavahemikud, mil ta väljatrüki koostamisest
alates tegi teisi töid, oli valmisolekuseisundis või võttis puhkeaja, ning kannab sellele
dokumendile andmed, mis võimaldavad juhi kindlakstegemist (nimi, juhikaardi või
juhiloa number), samuti oma allkirja.

ARTIKKEL 10
Juhil kaasas olevad dokumendid
1.

Kui juht juhib analoogsõidumeerikuga varustatud sõidukit, peab ta olema suuteline volitatud
kontrolliametnikule tema nõudmisel igal ajal esitama:
i)

jooksva päeva ja 28 eelneva päeva salvestuslehed;

ii)

juhikaardi, kui tal on see olemas; ning

iii)

kõik jooksva päeva ja eelnenud 28 päeva jooksul koostatud käsikirjalised kanded ja
väljaprindid.
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2.

Kui juht juhib digitaalse sõidumeerikuga (nutisõidumeerik 1 või 2) sõidukit, peab ta olema
suuteline volitatud kontrolliametnikule viimase nõudmisel igal ajal esitama:
i)

oma juhikaardi;

ii)

kõik jooksva päeva ja eelnenud 28 päeva jooksul koostatud käsikirjalised kanded ja
väljaprindid ning

iii)

salvestuslehed punktis ii osutatud ajavahemiku kohta, kui ta on selle ajavahemiku
jooksul juhtinud sõidukit, mis on varustatud analoogsõidumeerikuga.

Alates 31. detsembrist 2024 asendatakse lõike 1 punktides i ja iii ning lõike 2 punktis ii
osutatud 28-päevane ajavahemik 56-päevase ajavahemikuga.
3.

Volitatud kontrolliametnik võib B osa punkti 2 sätete täitmist kontrollida, analüüsides
salvestuslehti, kuvades ekraanile või printides või laadides alla sõidumeerikus või juhikaardil
salvestatud andmeid, või kui see ei ole võimalik, igat teist dokumenti, mis tõendab
mittevastavust mõne sättega.
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ARTIKKEL 11
Juhi tegevus seadmete rikete korral
Kui sõidumeerik ei ole töökorras või on tekkinud selle tõrked, siis märgivad juhid nende
tuvastamist võimaldavad andmed (nimi, juhikaardi või juhiloa number) koos allkirjaga ja teabega
nende eri ajavahemike kohta, mida sõidumeerik enam korrakohaselt ei salvesta ega prindi:
a)

salvestuslehele või lehtedele või

b)

salvestuslehele kinnitatavale või juhikaardiga koos hoitavale ajutisele lehele.

ARTIKKEL 12
Täitmismeetmed
1.

Pooled võtavad kõik asjakohased meetmed, et tagada B osa 2., 3. ja 4. jao sätete järgimine,
tagades eelkõige igal aastal piisava maanteekontrolli ja ettevõtjate valdustes tehtava kontrolli,
millega hõlmatakse nimetatud osade kohaldamisalasse kuuluvate kõigi veoliikidega seotud
liikuvate töötajate, sõidukijuhtide, ettevõtjate ja sõidukite suur esinduslik valim.
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Kummagi poole pädevad asutused korraldavad kontrollimise, tagades järgmise:
i)

igal kalendriaastal kontrollitakse vähemalt 3 % B osa 2. jao kohaldamisalasse kuuluvate
sõidukite juhtide töötatud päevadest ning

ii)

vähemalt 30 % kontrollitavatest tööpäevadest kontrollitakse teel ja vähemalt 50 %
ettevõtjate valdustes.

Maanteekontrollid hõlmavad järgmist kontrolli:
i)

ööpäevased ja iganädalased sõiduperioodid, katkestused ning ööpäevased ja
iganädalased puhkeperioodid;

ii)

eelmiste päevade salvestuslehed, mis peavad olema sõidukis, ja/või samal ajavahemikul
juhikaardile ja/või sõidumeeriku mällu ja/või vajaduse korral väljaprintidele salvestatud
andmed, ning

iii)

sõidumeeriku (korrapärane) toimimine.

Neid kontrolle tehakse sõidukitel, ettevõtjatel ja juhtidel (olenemata sellest, kas nad on
residendid või mitte) vahet tegemata (diskrimineerimist välistades) ning olenemata teekonna
lähte- või sihtkohast või sõidumeeriku liigist.
Ettevõtjate valdustes korraldatavate kontrollide elemendid hõlmavad (maanteekontrollide
elementidele lisaks) järgmist:
i)

iganädalased puhkeajad ja nende puhkeaegade vahelised sõiduajad;
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ii)

kahenädalase sõiduaja piirangud;

iii)

lühendatud iganädalaste puhkeaegade hüvitamine vastavalt B osa 2. jao artikli 6
lõigetele 6 ja 7 ning

iv)

salvestuslehtede ja/või sõidukiseadme ning juhikaardi andmete ja väljaprintide
kasutamine ja/või juhtide tööaja korraldus.

2.

Kui teise poole territooriumil registreeritud sõiduki puhul juhile teel tehtud kontroll on
andnud alust kahtlustada, et juht on pannud toime rikkumisi, mida kontrolli käigus ei ole
võimalik vajalike andmete puudumise tõttu tuvastada, aitavad kummagi poole pädevad
asutused olukorda selgitada. Kui poole pädevad asutused teevad selleks kontrolli ettevõtja
valdustes, edastatakse kontrolli tulemused teise poole pädevatele asutustele.

3.

Poolte pädevad asutused teevad kooskõlastatud teekontrollide korraldamisel koostööd.

4.

Kumbki pool kehtestab ettevõtjate jaoks riskiastme hindamise süsteemi, mis põhineb kindla
ettevõtja toime pandud selliste rikkumiste suhtelisel arvul ja raskusastmel, mis on sätestatud
31-A-1-1 liites, ning kõigi selliste rikkumiste suhtelisel arvul ja raskusastmel, mille
maanteetranspordi erikomitee on hõlmanud A osa 1. jao artikli 6 lõike 3 alusel koostatud
loetellu.

5.

Kõrge riskiastmega ettevõtjaid kontrollitakse rangemini ja sagedamini.
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6.

Kumbki pool ja liidu puhul iga liikmesriik võimaldab oma pädevatel asutustel määrata autoettevõtjale ja/või sõidukijuhile karistuse tema territooriumil tuvastatud sõiduaja, vaheaegade
ja puhkeperioodide suhtes kohaldatavate sätete rikkumise eest, mille eest ei ole veel karistust
määratud, isegi kui rikkumine on toime pandud teise poole territooriumil või liidu puhul
liikmesriigi või kolmanda riigi territooriumil.
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31-B-4-1 liide

ANALOOGSÕIDUMEERIKU TEHNILISE KIRJELDUSE KOHANDUSED
NMääruse (EMÜ) nr 3821/85 I lisa kohandatakse käesoleva jao kohaldamiseks järgmiselt:
a)

III jao (Sõidumeeriku konstruktsiooninõuded) alajao c (Salvestusvahendid) punktis 4.1
asendatakse tekst „artikli 15 lõike 3 teise taande punktides b, c ja d“ tekstiga „ühelt poolt
Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning teiselt poolt Suurbritannia ja PõhjaIiri Ühendkuningriigi vahelise kaubandus- ja koostöölepingu 31. lisa B osa 4. jao artikli 6
lõike 5 punktides ii, iii ja iv“.

b)

III jao (Sõidumeeriku konstruktsiooninõuded) alajao c (Salvestusvahendid) punktis 4.2
asendatakse tekst „määruse artiklis 15“ tekstiga „ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa
Aatomienergiaühenduse ning teiselt poolt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi
vahelise kaubandus- ja koostöölepingu 31. lisa B osa 4. jao artikli 6 lõikes 5“.

c)

IV jao (Salvestusleht) alajao a (Üldpunktid) punkti 1 kolmandas lõigus asendatakse tekst
„määruse artikli 15 lõikes 5“ tekstiga „ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa
Aatomienergiaühenduse ning teiselt poolt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi
vahelise kaubandus- ja koostöölepingu 31. lisa B osa 4. jao artikli 6 lõikes 6“.
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d)

V jao (Sõidumeeriku paigaldamine) punkti 5 esimeses lõigus asendatakse tekst „[k]äesoleva
määruse“ tekstiga „ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning teiselt
poolt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi vahelise kaubandus- ja koostöölepingu
31. lisa B osa 4. jao ja C osa 2. jao“.

e)

V jao (Sõidumeeriku paigaldamine) punkti 5 kolmandas lõigus asendatakse tekst „nõukogu
direktiivi 70/156/EMÜ II lisa A osa“ tekstiga „sõidukite ehitust käsitleva konsolideeritud
resolutsiooni (R.E.3)“ ning tekst „määruse“ tekstiga „ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa
Aatomienergiaühenduse ning teiselt poolt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi
vahelise kaubandus- ja koostöölepingu 31. lisa C osa 2. jao“.

f)

VI jaos (Kontroll ja ülevaatus) lisatakse punkti 1 ees olevasse teksti sõna „[l]iikmesriigid“
järele sõnad „ja Ühendkuningriik“.

g)

VI jao (Kontroll ja ülevaatus) punkti 1 (Uute või parandatud seadmete sertifitseerimine) teises
lõigus lisatakse sõna „liikmesriigid“ järele sõnad „ja Ühendkuningriik“ ning asendatakse tekst
„määruse ja selle lisade“ tekstiga „ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa
Aatomienergiaühenduse ning teiselt poolt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi
vahelise kaubandus- ja koostöölepingu 31. lisa B osa 4. jao ja C osa 2. jao“.

h)

VI jao (Kontroll ja ülevaatus) punkti 3 (Korrapärane ülevaatus) alapunktis b lisatakse sõna
„liikmesriik“ järele tekst „ja Ühendkuningriik“.
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31-B-4-2 liide

DIGITAALSE SÕIDUMEERIKU
TEHNILISE KIRJELDUSE KOHANDUSED
NMääruse (EMÜ) nr 3821/85 IB lisa ja selle liiteid (muudetud nõukogu määrusega (EÜ)
nr 2135/981) kohandatakse käesoleva jao kohaldamiseks järgmiselt:
1.

Ühendkuningriigi puhul asendatakse viited liikmesriigile viidetega poolele, välja arvatud
IV alajao (Sõidumeerikukaartide konstruktsiooni- ja funktsionaalsed nõuded) punktis 174 ja
VII alajao (Kaardi väljaandmine) punktis 268a esitatud viited.

2.

Viited nõukogu määrusele (EMÜ) nr 3820/85 ja määrusele (EÜ) nr 561/2006 asendatakse
viidetega ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning teiselt poolt
Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi vahelise kaubandus- ja koostöölepingu 31. lisa B
osa 2. jaole.

Määruse (EMÜ) nr 3821/85 IB lisa I jagu (Mõisted) kohandatakse käesoleva jao kohaldamiseks
järgmiselt:

1

Nõukogu 24. septembri 1998. aasta määrus (EÜ) nr 2135/98, millega muudetakse määrust
(EMÜ) nr 3821/85 autovedudel kasutatavate sõidumeerikute kohta ja direktiivi 88/599/EMÜ,
mis käsitleb määruste (EMÜ) nr 3820/85 ja (EMÜ) nr 3821/85 rakendamist (EÜT L 274,
9.10.1998, lk 1).
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3.

Punkt u asendatakse järgmisega:
„u)

„rehvide efektiivümbermõõt“ – iga sõidukit vedava ratta (veoratta) ühe täispöördega
läbitud keskmine vahemaa. Vahemaad tuleb mõõta nõudes 414 määratletud
standardsetes katsetingimustes ning seda väljendatakse kujul „l = … mm“.
Sõidukitootjad võivad asendada nende vahemaade mõõtmise teoreetilise arvutusega,
mille puhul võetakse arvesse massi jaotumist telgedele tavapärases sõidukorras
(jahutusvedeliku, määrdeainete, kütuse, tööriistade, varuratta ja juhiga) koormata
sõiduki puhul. Teoreetiliste arvutuste meetodid kinnitab poole pädev asutus ning see
peab toimuma enne sõidumeeriku aktiveerimist;“.

4.

Punktis bb asendatakse viide „nõukogu direktiiv 92/6/EMÜ“ viitega „kummagi poole
kohaldatav õigus“.

5.

Punkt ii asendatakse järgmisega:
„turvalisuse sertifitseerimine“: protsess, mille käigus ühiste kriteeriumide täitmist kontrolliv
sertifitseerimisasutus tõendab, et uurimisalune sõidumeerik (või selle osa) või
sõidumeerikukaart vastab sellega seotud kaitseprofiilis määratletud turvanõuetele;“.

6.

Punktis mm asendatakse viide direktiivile 92/23/EMÜ viitega UNECE eeskirjale nr 54.
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7.

Punkti nn joonealune märkus 17 asendatakse järgmisega:
„Sõiduki identifitseerimisnumber“ on tootja poolt igale sõidukile antud kindlaksmääratud
märgikombinatsioon, mis koosneb kahest osast: esimene, mis koosneb kuni kuuest märgist
(tähed või numbrid), tähistab sõiduki üldisi omadusi, täpsemalt tüüpi ja mudelit; teine osa,
mis koosneb kaheksast märgist, millest neli esimest võivad olla tähed või numbrid ja
ülejäänud neli peavad olema numbrid, annab koos esimese osaga sõiduki jaoks selge
identifitseerimistunnuse.“

8.

Punktis rr asendatakse esimene taane järgmisega:
„–

mis paigaldatakse ja mida kasutatakse ainult selliste M1- ja N1-kategooria sõidukite
puhul, nagu on määratletud sõidukite ehitust käsitlevas konsolideeritud resolutsioonis
(R.E.3.);“.

Määruse (EMÜ) nr 3821/85 IB lisa II jagu (Sõidumeeriku üldomadused ja funktsioonid)
kohandatakse käesoleva jao kohaldamiseks järgmiselt:
9.

Punkti 004 viimane lõik jäetakse välja.

Määruse (EMÜ) nr 3821/85 IB lisa III jagu (Sõidumeerikute konstruktsiooni- ja funktsionaalsed
nõuded) kohandatakse käesoleva jao kohaldamiseks järgmiselt:
10.

Punktis 065 asendatakse viide direktiivile 2007/46/EÜ viitega sõidukite ehitust käsitlevale
konsolideeritud resolutsioonile (R.E.3).
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11.

Punktis 162 asendatakse viide komisjoni 31. oktoobri 1995. aasta direktiivile 95/54/EÜ,
millega kohandatakse nõukogu direktiivi 72/245/EMÜ, viitega UNECE eeskirjale nr 10.

Määruse (EMÜ) nr 3821/85 IB lisa IV jagu (Sõidumeerikukaartide konstruktsiooni- ja
funktsionaalsed nõuded) kohandatakse käesoleva jao kohaldamiseks järgmiselt:
12.

Punktis 174 asendatakse viide „UK: Ühendkuningriik“ tekstiga „Ühendkuningriigi puhul on
tunnusmärk „UK“.“

13.

Punktis 185 asendatakse tekst „ühenduse territooriumil“ tekstiga „liidu ja Ühendkuningriigi
territooriumil“.

14.

Punktis 188 asendatakse viide komisjoni 31. oktoobri 1995. aasta direktiivile 95/54/EÜ
viitega UNECE eeskirjale nr 10.

15.

Punkti 189 viimane lõik jäetakse välja.

Määruse (EMÜ) nr 3821/85 IB lisa V jagu (Sõidumeeriku paigaldamine) kohandatakse käesoleva
jao kohaldamiseks järgmiselt:
16.

Punktis 250a asendatakse tekst „määrusega (EÜ) nr 68/2009“ tekstiga „käesoleva lisa
12. liitega“.
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Määruse (EMÜ) nr 3821/85 IB lisa V jagu (Kontroll, ülevaatus ja remont) kohandatakse käesoleva
jao kohaldamiseks järgmiselt:
17.

Sissejuhatav lause asendatakse järgmisega:
„Nõuded asjaolude kohta, millal plomme võib eemaldada, nagu sellele on viidatud ühelt poolt
Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning teiselt poolt Suurbritannia ja PõhjaIiri Ühendkuningriigi vahelise kaubandus- ja koostöölepingu 31. lisa C osa 2. jao artikli 5
lõikes 5, on määratletud käesoleva lisa V peatüki punktis 3.“

18.

Punktis 1 (Paigaldajate ja töökodade kinnitamine) asendatakse tekst „[k]äesoleva määruse
artikli 12 lõike 1“ tekstiga „ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse
ning teiselt poolt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi vahelise kaubandus- ja
koostöölepingu 31. lisa C osa 2. jao artikli 8“.

Määruse (EMÜ) nr 3821/85 IB lisa IV jagu (Kaardi väljaandmine) kohandatakse käesoleva jao
kohaldamiseks järgmiselt:
19.

Punktis 268a lisatakse sõna „[l]iikmesriigid“ järele tekst „ja Ühendkuningriik“ ning sõna
„[l]iikmesriikide“ järele tekst „ja Ühendkuningriigi“.
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Määruse (EMÜ) nr 3821/85 IB lisa VIII jagu (Sõidumeeriku ja sõidumeerikukaartide tüübikinnitus)
kohandatakse käesoleva jao kohaldamiseks järgmiselt:
20.

Punktis 271 jäetakse välja tekst „vastavalt käesoleva määruse artiklile 5“.

Määruse (EMÜ) 3821/85 IB lisa 1. liidet (Andmesõnastik) kohandatakse käesoleva jao
kohaldamiseks järgmiselt:
21.

Punktis 2.111 asendatakse viide 31. märtsi 1992. aasta direktiivile 92/23 (EMÜ) (EÜT L 129,
lk 95) viitega UNECE eeskirjale nr 54.

Määruse (EL) 3821/85 IB lisa 9. liidet (Tüübikinnitus – minimaalselt nõutavate katsete nimekiri)
kohandatakse käesoleva jao kohaldamiseks järgmiselt:
22.

Punkti 2 (Sõidukiüksuste funktsionaalsed katsed) alapunktis 5.1 asendatakse viide direktiivile
95/54/EÜ viitega UNECE eeskirjale nr 10.

23.

Punkti 3 (Liikumisanduri funktsionaalsed katsed) alapunktis 5.1 asendatakse viide direktiivile
95/54/EÜ viitega UNECE eeskirjale nr 10.

Määruse (EL) 3821/85 IB lisa 12. liidet (M1- ja N1-kategooria sõidukite adapter) kohandatakse
käesoleva jao kohaldamiseks järgmiselt:
24.

4. jao (Adapteri konstruktsiooni- ja funktsionaalsed nõuded) punkti 4.5 (Tööomadused) real
ADA_023 asendatakse viide komisjoni direktiivile 2006/28/EÜ, millega kohandatakse
tehnika arenguga nõukogu direktiivi 72/245/EMÜ, viitega UNECE eeskirjale nr 10.
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25.

Punkti 7.2 (Funktsionaalsertifikaat) tabeli punktis 5.1 asendatakse sõnad „[d]irektiivile
2006/28/EÜ“ sõnadega „UNECE eeskirjale nr 10“.
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31-B-4-3 liide

NUTISÕIDUMEERIKU TEHNILISE KIRJELDUSE
KOHANDUSED
Komisjoni rakendusmäärust (EL) 2016/799, sh selle lisasid ja liiteid, kohandatakse käesoleva jao
kohaldamiseks järgmiselt:
1.

Ühendkuningriigi puhul asendatakse viited liikmesriigile viidetega poolele, välja arvatud
alajao 4.1 punktis 229 ja 7. jao punktis 424 esitatud viited.

2.

Viited määrusele (EMÜ) nr 3820/85 ja määrusele (EÜ) nr 561/2006 asendatakse viidetega
ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning teiselt poolt Suurbritannia
ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi vahelise kaubandus- ja koostöölepingu 31. lisa B osa 2. jaole.

3.

Viited määrusele (EL) nr 165/2014 asendatakse viidetega ühelt poolt Euroopa Liidu ja
Euroopa Aatomienergiaühenduse ning teiselt poolt Suurbritannia ja Põhja-Iiri
Ühendkuningriigi vahelise kaubandus- ja koostöölepingu 31. lisa B osa 4. jaole ja C osa 2.
jaole, välja arvatud viited alajao 5.3 punktis 402 ja 7. jao punktis 424.

4.

Viited direktiivile (EL) 2015/719 ja nõukogu direktiivile 96/53/EÜ asendatakse viidetega
ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning teiselt poolt Suurbritannia
ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi vahelise kaubandus- ja koostöölepingu 31. lisa C osa 1. jaole.
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Komisjoni rakendusmääruse (EL) 2016/799 IC lisa 1. jagu (Mõisted) kohandatakse käesoleva jao
kohaldamisel järgmiselt:
5.

Punkt u asendatakse järgmisega:
„u)

„rehvide efektiivümbermõõt“ tähendab järgmist:
iga sõidukit vedava ratta (veoratta) ühe täispöördega läbitud keskmine vahemaa.
Vahemaad tuleb mõõta nõudes 414 määratletud standardsetes katsetingimustes ning
seda väljendatakse kujul „l = … mm“. Sõidukitootjad võivad asendada nende
vahemaade mõõtmise teoreetilise arvutusega, mille puhul võetakse arvesse massi
jaotumist telgedele tavapärases sõidukorras (jahutusvedeliku, määrdeainete, kütuse,
tööriistade, varuratta ja juhiga) koormata sõiduki puhul. Teoreetiliste arvutuste
meetodid kinnitab poole pädev asutus ning see peab toimuma enne sõidumeeriku
aktiveerimist;“.

6.

Punktis hh asendatakse tekst „nõukogu direktiiv 92/6/EMÜ“ tekstiga „kummagi poole
kohaldatav õigus“.

7.

Punktis uu asendatakse viide direktiivile 92/23/EMÜ viitega UNECE eeskirjale nr 54.
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8.

Punkti vv joonealune märkus 9 asendatakse järgmisega:
„Sõiduki identifitseerimisnumber on tootja poolt igale sõidukile antud kindlaksmääratud
märgikombinatsioon, mis koosneb kahest osast: esimene, mis koosneb kuni kuuest märgist
(tähed või numbrid), tähistab sõiduki üldisi omadusi, täpsemalt tüüpi ja mudelit; teine osa,
mis koosneb kaheksast märgist, millest neli esimest võivad olla tähed või numbrid ja
ülejäänud neli peavad olema numbrid, annab koos esimese osaga sõiduki jaoks selge
identifitseerimistunnuse.“

9.

Punkti yy esimene taane asendatakse järgmisega:
„–

mis paigaldatakse ja mida kasutatakse ainult selliste M1- ja N1-kategooria sõidukite
puhul, nagu on määratletud sõidukite ehitust käsitlevas konsolideeritud resolutsioonis
(R.E.3.);“.

10.

Punkt aaa jäetakse välja.

11.

Punkti ccc esimene lõik asendatakse tekstiga „15. juuni 2019“.

Komisjoni rakendusmääruse (EL) 2016/799 IC lisa 2. jagu (Sõidumeeriku üldomadused ja
funktsioonid) kohandatakse käesoleva jao kohaldamiseks järgmiselt:
12.

Alajao 2.1 punkti 7 viimane lõik jäetakse välja.
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Komisjoni rakendusmääruse (EL) 2016/799 IC lisa 3. jagu (Sõidumeeriku konstruktsiooni- ja
funktsionaalsed nõuded) kohandatakse käesoleva jao kohaldamiseks järgmiselt:
13.

Alajao 3.20 punkti 200 kolmanda lõigu teine lause jäetakse välja.

14.

Alajao 3.20 punkt 201 asendatakse järgmisega:
„Sõidukiüksus suudab väljastada järgmisi andmeid, kasutades valikulisest CANsiiniühendusest sõltumatut kohast jadaühendust (ISO 11898 Maanteesõidukid – Digitaalne
andmevahetus – Kiirside ehk Controller Area Network (CAN)), mis võimaldab andmete
töötlemist sõidukisse paigaldatud teistes elektroonilistes üksustes:
–

käesolev kuupäev ja kellaaeg universaalajas,

–

sõiduki kiirus,

–

sõiduki läbitud kogu teepikkus (läbisõidumõõdik),

–

hetkel valitud juhi ja kaasjuhi tegevus,

–

teave selle kohta, kas mõni sõidumeerikukaart on hetkel sisestatud juhikaardi avasse ja
kaasjuhi kaardi avasse, ning vajaduse korral vastavate kaartide tuvastusteave (kaardi
number ja kaardi välja andnud riik).

Lisaks sellele miinimumnimekirjale võib väljastada ka muid andmeid.
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Kui sõiduki süüde on lülitatud SISSE, edastatakse neid andmeid pidevalt. Kui sõiduki süüde
on lülitatud VÄLJA, tekitavad vastava andmeväljastuse vähemalt juhi ja/või kaasjuhi
tegevuse muutus ja/või sõidumeerikukaardi sisestamine või väljavõtmine. Juhul kui
andmeväljastus on peatunud, kui sõiduki süüde on VÄLJAS, on need andmed taas
kättesaadavad, kui sõiduki süüde on uuesti lülitatud SISSE.
Isikuandmete edastamise korral on nõutav juhi nõusolek.“
Komisjoni rakendusmääruse (EL) 2016/799 IC lisa 4. jagu (Sõidumeerikukaartide konstruktsioonija funktsionaalsed nõuded) kohandatakse käesoleva jao kohaldamiseks järgmiselt:
15.

Alajao 4.1 punkti 229 lisatakse järgmine lõik:
„Ühendkuningriigi puhul on tunnusmärk „UK“.“

16.

Punktis 237 asendatakse tekst „[m]ääruse (EL) nr 165/2014 artikli 26 lõikes 4“ tekstiga „ühelt
poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning teiselt poolt Suurbritannia ja
Põhja-Iiri Ühendkuningriigi vahelise kaubandus- ja koostöölepingu 31. lisa C osa 2. jao artikli
9 lõikes 2“.

17.

Selle lisa 4. jao alajao 4.4 punktis 241 asendatakse tekst „ühenduse territooriumil“ tekstiga
„liidu ja Ühendkuningriigi territooriumil“.

18.

Alajao 4.5 punkt 246 jäetakse välja.
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Komisjoni rakendusmääruse (EL) 2016/799 IC lisa 5. jagu (Sõidumeeriku paigaldamine)
kohandatakse käesoleva jao kohaldamisel järgmiselt:
19.

Alajao 5.2 punkt 397 asendatakse järgmisega:
„397) M1- ja N1-kategooria sõidukitel, millele on paigaldatud adapter kooskõlas käesoleva
lisa 16. liitega, ning juhul, kui ei ole võimalik lisada kogu nõudes 396 kirjeldatud
vajalikku teavet, võib kasutada lisatahvlit. Sellisel juhul sisaldab lisatahvel vähemalt
nõudes 396 kirjeldatud nelja viimast taanet.“

20.

Alajao 5.3 punktis 402 asendatakse tekst „määruse (EL) nr 165/2014 artikli 22 lõikele 3“
tekstiga „ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning teiselt poolt
Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi vahelise kaubandus- ja koostöölepingu 31. lisa C
osa 2. jao artikli 5 lõikele 3“.

Komisjoni rakendusmääruse (EL) 2016/799 IC lisa 6. jagu (Kontroll, ülevaatus ja remont)
kohandatakse käesoleva jao kohaldamisel järgmiselt:
21.

Sissejuhatav lause asendatakse järgmisega:
„Nõuded asjaolude kohta, millal plomme võib eemaldada, on määratletud käesoleva lisa
jaotises 5.3.“
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Komisjoni rakendusmääruse (EL) 2016/799 IC lisa 7. jagu (Kaardi väljaandmine) kohandatakse
käesoleva jao kohaldamisel järgmiselt:
22.

Punktis 424 lisatakse sõna „[l]iikmesriigid“ järele sõnad „ja Ühendkuningriik“ ning
asendatakse tekst „määruse (EL) nr 165/2014 artiklile 31“ tekstiga „ühelt poolt Euroopa Liidu
ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning teiselt poolt Suurbritannia ja Põhja-Iiri
Ühendkuningriigi vahelise kaubandus- ja koostöölepingu 31. lisa C osa 2. jao artiklile 13“.

Komisjoni rakendusmääruse (EL) 2016/799 IC lisa 1. liidet (Andmesõnastik) kohandatakse
käesoleva jao kohaldamiseks järgmiselt:
23.

Punktis 2.163 asendatakse viide direktiivile 92/23/EMÜ viitega UNECE eeskirjale nr 54.

Komisjoni rakendusmääruse (EL) 2016/799 IC lisa 11. liidet (Ühised turbemehhanismid)
kohandatakse käesoleva jao kohaldamiseks järgmiselt:
24.

Punkti 9.1.4 (Seadme tasand: sõiduki seadmed) rea CSM_78 esimeses märkuses asendatakse
tekst „määruses (EL) 581/2010“ tekstiga „ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa
Aatomienergiaühenduse ning teiselt poolt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi
vahelise kaubandus- ja koostöölepingu 31. lisa B osa 2. jao artikli 7 lõikes 5“.
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25.

Punkti 9.1.5 (Seadme tasand: sõidumeerikukaardid) rea CSM_89 märkuses asendatakse tekst
„määrusele (EL) 581/2010“ tekstiga „ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa
Aatomienergiaühenduse ning teiselt poolt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi
vahelise kaubandus- ja koostöölepingu 31. lisa B osa 2. jao artikli 7 lõikele 5“.

Komisjoni rakendusmääruse (EL) 2016/799 IC lisa 12. liidet (Ülemaailmsel
satelliitnavigatsioonisüsteemil (GNSS) põhinev positsioneerimine) kohandatakse käesoleva jao
kohaldamiseks järgmiselt:
26.

1. jao (Sissejuhatus) teine lõik jäetakse välja.

27.

2. jaos (GNSSi vastuvõtja spetsifikatsioon) asendatakse tekst „ühilduvust Galileo programmi
ja Euroopa Geostatsionaarse Navigatsioonilisasüsteemi (European Geostationary Navigation
Overlay Service, EGNOS) programmi kaudu pakutavate teenustega, nagu on sätestatud
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 1285/2013“ tekstiga „ühilduvust
satelliidipõhiste laiendussüsteemidega“.

Komisjoni rakendusmääruse (EL) 2016/799 IC lisa 16. liidet (M1- ja N1-kategooria sõidukite
adapter) kohandatakse käesoleva jao kohaldamiseks järgmiselt:
28.

7. jao (Sõidumeeriku tüübikinnitus adapteri kasutamisel) tabeli punktis 5.1 asendatakse viide
direktiivile 2006/28/EÜ viitega UNECE eeskirjale nr 10.
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C OSA
KAUPADE VEOKS KASUTATAVATELE SÕIDUKITELE ESITATAVAD NÕUDED
VASTAVALT ARTIKLILE 466

1. JAGU
MASSID JA MÕÕTMED
ARTIKKEL 1

Reguleerimisese ja põhimõtted
Sõidukite suurimad lubatud massid ja mõõtmed artiklis 462 osutatud sõitude puhul on sätestatud
31-C-1-1 liites.

ARTIKKEL 2
Mõisted
Käesolevas jaos kasutatakse järgmisi mõisteid:
a)

„mootorsõiduk“ – mootoriga sõiduk, mis liigub teedel omal jõul;
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b)

„haagis“ – kaupade vedamiseks ehitatud ja seadmestatud ning mootorsõidukiga ühendamiseks
mõeldud sõiduk, v.a poolhaagis;

c)

„poolhaagis“ – kaupade vedamiseks ehitatud ja seadmestatud ning mootorsõidukiga
ühendamiseks mõeldud sõiduk, mille üks osa toetub mootorsõidukile, kusjuures
mootorsõiduk kannab olulist osa tema ning tema koorma massist;

d)

e)

„liidendsõiduk“ – kas:
–

autorong, mis kujutab endast haagisega ühendatud mootorsõidukit, või

–

liigendsõiduk, mis kujutab endast poolhaagisega ühendatud mootorsõidukit,

„konditsioneeritud sõiduk“ – sõiduk, millel on reguleeritaval temperatuuril kaupade
vedamiseks ettenähtud erivarustusega statsionaarsed või teisaldatavad pealisehitised ja mille
kummagi küljeseina koos soojusisolatsiooniga mõõdetud paksus on vähemalt 45 mm;

f)

„lubatud maksimaalmõõtmed“ – lubatud suurimad mõõtmed sõiduki kasutamisel;

g)

„lubatud maksimaalne mass“ – täismass koormaga sõiduki kasutamisel;

h)

„lubatud maksimaalne teljekoormus“ – täismass koormatud telje või teljerühma kohta;
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i)

„tonn“ – ühe massitonni kaal, mis vastab 9,8 kilonjuutonile (kN);

j)

„jagamatu last“ – last, mida maanteeveo puhul ei saa jagada kaheks või mitmeks lastiks, ilma
et sellega kaasneks tarbetu kulu või kahjustamise oht, ja mida selle mõõtmete või massi tõttu
ei saa vedada käesoleva jao sätetele igas aspektis vastava mootorsõiduki, haagise, autorongi
või liigendsõidukiga;

k)

„alternatiivkütused” – kütused või energiaallikad, mida kasutatakse vähemalt osaliselt
transpordi energiavarustuses fossiilsete naftaallikate asemel ja millel on potentsiaali aidata
kaasa transpordi CO2-heite vähendamisele ja transpordisektori keskkonnatoime
parandamisele, mis on:
i)

kõikides elektrisõidukite liikides tarbitav elektrienergia;

ii)

vesinik;

iii)

maagaas, sealhulgas biometaan, gaasilises olekus (surumaagaas) ja veeldatud olekus
(veeldatud maagaas);

iv)

veeldatud naftagaas;

v)

mehaaniline energia sõiduki pardal asuvast kütusemahutist/sisseehitatud jõuallikatest,
sealhulgas heitsoojus;

l)

„alternatiivkütusega töötav sõiduk“ – täielikult või osaliselt alternatiivkütusega töötav
mootorsõiduk;
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m)

„heiteta sõiduk“ – raskekaubaveosõiduk, millel puudub sisepõlemismootor või mille
sisepõlemismootori kasutamisel tekib vähem kui 1 g CO2/kWh; ning

n)

„ühendvedu“ – ühe või mitme kuni 45 jala pikkuse konteineri või vahetusveovahendi vedu,
mille puhul veoauto, haagis, poolhaagis (vedukiga või ilma), vahetusveovahend või konteiner
kasutab teed teekonna alguses ja/või lõpus ning teisel etapil raudtee-, sisevee- või
mereveoteenuseid.

ARTIKKEL 3
Eriload
Kui sõiduki või liidendsõidukiga veetakse või kavatsetakse vedada jagamatut lasti, võib 31-C-1-1
liites sätestatud maksimaalmassi või -mõõtmeid ületaval sõidukil või liidendsõidukil lubada liikuda
ainult eriloa alusel, mille annab välja pädev asutus kedagi diskrimineerimata, või samalaadses iga
üksikjuhtumi puhul eraldi pädeva asutusega kokkulepitud mittediskrimineerivas korras.
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ARTIKKEL 4
Kohalikud piirangud
Käesolev jagu ei välista poolte territooriumil kehtivate selliste liikluseeskirjade
mittediskrimineerivat kohaldamist, mis lubavad piirata sõidukite massi ja/või mõõtmeid teatavate
teede või tsiviilrajatiste puhul.
Siia hulka kuulub võimalus kehtestada lubatud maksimaalmõõtmete ja/või täismassi kohalikke
piiranguid sõidukite puhul, mida võidakse kasutada pikkadele ja rasketele sõidukitele ebasobiva
infrastruktuuriga eripiirkondades või eriteedel, näiteks kesklinnas, väikestes külades ja looduslike
huviväärsustega kohtades.

ARTIKKEL 5
Sõidukite või liidendsõidukite tagaosa külge kinnitatud aerodünaamilised seadmed
1.

Aerodünaamiliste seadmetega sõidukid või liidendsõidukid võivad ületada 31-C-1-1 liite
punktis 1.1 sätestatud maksimaalpikkuse, et selliste seadmete lisamiine sõidukite või
liidendsõidukite tagaosale oleks võimalik. Selliste seadmetega sõidukid või liidendsõidukid
peavad vastama 31-C-1-1 liite punktis 1.5 sätestatule ning maksimaalpikkuse ületamisega ei
tohi kaasneda nende sõidukite või liidendsõidukite laadimispikkuse suurenemine.
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2.

Lõikes 1 osutatud aerodünaamilised seadmed peavad vastama järgmistele
kasutustingimustele:
a)

olukorras, kus teiste liiklejate või juhi turvalisus on ohus, peab juht need kokku voltima,
sisse tõmbama või eemaldama;

b)

kui aerodünaamilised seadmed ja nende varustus on kasutusasendis pikemad kui 500
mm, peavad need olema sissetõmmatavad või kokkuvolditavad;

c)

nende kasutamisel linnade ja linnadevahelisel teetaristul võetakse arvesse nende
piirkondade eriomadusi, kus suurim lubatud sõidukiirus on 50 km/h või väiksem ning
kus võib suurema tõenäosusega olla vähem kaitstud liiklejaid; ning

d)

sissetõmmatuna/kokkuvoldituna ei tohi need ületada maksimaalset lubatud pikkust
rohkem kui 20 cm võrra.

ARTIKKEL 6
Aerodünaamilised kabiinid
Sõidukid või liidendsõidukid võivad ületada 31-C-1-1 liite punktis 1.1 sätestatud
maksimaalpikkused, tingimusel et nende kabiinid tagavad paremal tasemel aerodünaamilised
omadused, energiatõhususe ja ohutusnäitajad. Selliste kabiinidega sõidukid või liidendsõidukid
peavad vastama 31-C-1-1 liite punktis 1.5 sätestatule ning maksimaalpikkuse ületamisega ei tohi
kaasneda nende sõidukite kandevõime suurenemine.

EU/UK/TCA/31.–34. lisa/et 140

ARTIKKEL 7
Ühendveod
1.

31-1-1 liite punktis 1.1 sätestatud maksimaalpikkust (vastavalt artiklile 6, kui see on
asjakohane) ja 31-C-1-1 liite punktis 1.6 sätestatud maksimaalset vahemaad võib ületada
15 cm võrra sõidukite või liidendsõidukite puhul, mis veavad tühju või koormaga 45 jala
pikkuseid konteinereid või 45 jala pikkuseid vahetusveovahendeid, tingimusel et kõnealuse
konteineri või vahetusveovahendi maanteevedu on osa ühendveost, mis toimub vastavalt
kummagi poole kehtestatud tingimustele.

2.

Ühendvedude korral võib viie või kuue teljega liigendsõidukite lubatud täismassi ületada kahe
tonni võrra 31-C-1-1 liite punkti 2.2.2 alapunktis a sätestatud kombinatsiooni puhul ja nelja
tonni võrra 31-C-1-1 liite punkti 2.2.2 alapunktis b sätestatud kombinatsiooni puhul. Nende
sõidukite suurim lubatud täismass ei tohi ületada 44 tonni.

ARTIKKEL 8
Nõuete täitmise tõendamine
1.

Käesoleva jao sätete järgimise tõendamiseks peab selle kohaldamisalasse hõlmatud sõidukitel
olema järgmistest tõenditest:
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a)

samaaegselt kaks järgmist andmesilti:
–

valmistaja andmesilt, mis on plaat või silt, mille valmistaja kinnitab sõidukile ja
millele on märgitud sõiduki identifitseerimiseks vajalikud tehnilised põhinäitajad
ning mille abil esitatakse pädevatele asutustele asjakohane teave suurimate
lubatud täismasside kohta, ning

–

mõõtmeid kajastav silt, mis kinnitatakse võimalusel valmistaja andmesildi kõrvale
ja millel on järgmine teave:
i)

valmistaja nimi;

ii)

valmistajatehase tähis;

iii)

mootorsõiduki, haagise või poolhaagise pikkus (L);

iv)

mootorsõiduki, haagise või poolhaagise laius (W) ning

v)

liidendsõiduki mõõtmete leidmiseks vajalikud andmed:
–

mootorsõiduki eesmise otsa ja haakeseadme keskme (haakekonks või
sadul) vahemaa (a); mitme haakepunktiga sadula korral märgitakse
minimaal- ja maksimaalväärtus (amin ja amax);

EU/UK/TCA/31.–34. lisa/et 142

–

haagise haakeseadme keskme (sadularõngas) või poolhaagise
haakeseadme keskme (veopolt) ja haagise või poolhaagise tagumise
otsa vahemaa (b); mitme haakepunktiga seadme korral märgitakse
minimaal- ja maksimaalväärtus (amin ja amax).

Liidendsõiduki pikkus on sirgjoonel teineteise järele paigutatud
mootorsõiduki ja haagise või poolhaagise kogupikkus.
b)

üks silt, mis sisaldab punktis a osutatud kummagi sildi teavet, või

c)

punktis a nimetatud siltidel olevat teavet sisaldav dokument, mille on väljastanud selle
poole või liidu puhul selle liikmesriigi pädev asutus, kus sõiduk on registreeritud või
kasutusele võetud. Seda hoitakse kontrollimiseks kergesti kättesaadavas ja vajalikult
kaitstud kohas.

2.

Kui sõiduki omadused ei vasta enam vastavustõendil märgitule, võtab pool või liidu puhul
liikmesriik, kus sõiduk on registreeritud või kasutusele võetud, vajalikud meetmed
vastavustõendi muutmise tagamiseks.

3.

Lõikes 1 mainitud andmesildid ja dokumendid peavad olema poolte poolt käesolevas jaos ette
nähtud sõiduki vastavustõendina heaks kiidetud.
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ARTIKKEL 9
Täitmise tagamine
1.

Pooled võtavad konkreetseid meetmeid selliste kasutuses olevate sõidukite või
liidendsõidukite tuvastamiseks, mis on tõenäoliselt ületanud lubatud täismassi ja mida nende
pädevad ametiasutused peaksid seega kontrollima, et tagada vastavus käesoleva jao nõuetele.
Seda saab teha maanteetaristule paigaldatud automaatsüsteemide abil või sõidukitele
paigaldatavate sõidukisiseste kaalumisseadmete abil. Sellised sõidukisisesed
kaalumisseadmed peavad olema täpsed ja usaldusväärsed, täielikult koostalitlusvõimelised ja
ühilduma kõigi sõidukitüüpidega.

2.

Pool ei nõua teise poole territooriumil registreeritud sõidukitele või liidendsõidukitele
sõidukisiseste kaalumisseadmete paigaldamist.

3.

Kui käesoleva jao sätete rikkumise tuvastamiseks ja karistuste määramiseks kasutatakse
automaatseid süsteeme, tuleb sellised automaatsed süsteemid sertifitseerida. Kui
automaatsüsteeme kasutatakse üksnes tuvastamise eesmärgil, ei ole nende sertifitseerimine
nõutav.

4.

Pooled tagavad kooskõlas A osa 1. jao artikliga 14, et nende pädevad asutused vahetavad
teavet käesoleva artikliga seotud rikkumiste ja karistuste kohta.
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31-C-1-1 liide

SÕIDUKITE TÄISMASSID JA MAKSIMAALMÕÕTMED NING
NENDEGA SEOTUD KARAKTERISTIKUD
1.

Sõidukite lubatud maksimaalmõõtmed (meetrites; „m“)

1.1. Maksimumpikkus:
–

mootorsõiduk

12,00 m

–

haagis

12,00 m

–

liigendsõiduk

16,50 m

–

autorong

18,75 m

1.2. Maksimumlaius:
a)

kõik sõidukid, välja arvatud punktis b osutatud sõidukid

b)

konditsioneeritud sõidukite või

2,55 m

konditsioneeritud konteinerite pealisehitised või
sõidukitega veetavate vahetusveovahendite pealisehitised
1.3. Maksimumkõrgus (kõik sõidukid)
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2,60 m
4,00 m

1.4. Teisaldatavate pealisehitiste ja standardsete lastielementide nagu konteinerite puhul
rakendatakse punktides 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 1.7, 1.8 ja 4.4 kindlaksmääratud mõõtmeid.
1.5. Mootorsõiduki või liikuva liidendsõidukiga peab olema võimalik teha täispööret pöörderibal,
mille välisraadius on 12,50 m ja siseraadius 5,30 m
1.6. Poolhaagise sadula käänmikupoldi telje ja poolhaagise
tagumise otsa suurim vahemaa

12,00 m

1.7. Vahe, mis saadakse, kui suurimast vahemaast, mida mõõdetakse autorongi pikiteljega
paralleelses suunas alates kabiini taga asuva koormaaluse eesmisest välisservast kuni tema
haagise tagumise välisservani, lahutatakse veduki tagumise otsa ja haagise eesmise otsa
vahemaa

15,65 m

1.8. Suurim vahemaa mõõdetuna autorongi pikiteljega paralleelses suunas alates kabiini taga
asuva koormaaluse eesmisest välisservast kuni tema haagise tagumise välisservani
16,40 m
2.

Sõiduki lubatud täismass (tonnides)

2.1. Sõiduk, mis kujutab endast liidendsõiduki osa
2.1.1. Kaheteljeline haagis

18 tonni

2.1.2. Kolmeteljeline haagis

24 tonni
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2.2. Liidendsõidukid
Liidendsõidukite, sealhulgas alternatiivkütusega töötavate või heitevabade sõidukite puhul
suurendatakse käesolevas jaos sätestatud lubatud täismassi alternatiivse kütuse või heiteta
süsteemi tehnoloogilise lahenduse lisamassi võrra vastavalt maksimaalselt ühe või kahe tonni
võrra.
2.2.1. Viie- või kuueteljelised autorongid
a)

kolmeteljelise haagisega kaheteljeline mootorsõiduk

40 tonni

b)

kahe- või kolmeteljelise haagisega kolmeteljeline mootorsõiduk

40 tonni

2.2.2. Viie- või kuueteljelised liigendsõidukid
a)

kolmeteljelise poolhaagisega kaheteljeline mootorsõiduk

b)

kahe- või kolmeteljelise poolhaagisega
kolmeteljeline mootorsõiduk

40 tonni

40 tonni

2.2.3. Kaheteljelised nelja teljega autorongid
mootorsõiduk ja kaheteljeline haagis
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36 tonni

2.2.4. Kaheteljelisest mootorsõidukist ja kaheteljelisest poolhaagisest koosnevad liigendsõidukid,
kui poolhaagise teljevahe on:
–

1,3 kuni 1,8 m

36 tonni

–

suurem kui 1,8 m

36 tonni

(+ 2 tonni varu, kui arvestatakse mootorsõiduki lubatud täismassi (18 tonni) ja
poolhaagise tandemteljele langevat lubatud täismassi (20 tonni) ning kui veoteljel on
topeltrehvid ja õhkvedrustus või samaväärne vedrustus)
2.3. Mootorsõidukid
Alternatiivkütusega töötavate mootorsõidukite või heitevabade sõidukite puhul suurendatakse
punktides 2.3.1 ja 2.3.2 sätestatud lubatud täismassi alternatiivkütusel põhineva või heitevaba
süsteemi tehnoloogia lisamassi võrra vastavalt maksimaalselt ühe või kahe tonni ulatuses.
2.3.1. Kaheteljelised mootorsõidukid
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18 tonni

2.3.2. Kolmeteljelised mootorsõidukid
25 tonni (26 tonni, kui veoteljel on
topeltrehvid ja õhkvedrustus või
samaväärne vedrustus või kui
mõlemal veoteljel on topeltrehvid
ja igale teljele langev täismass ei
ületa 9,5 tonni)
2.3.3. Kahe juhtteljega neljateljeline mootorsõiduk
32 tonni, kui veoteljel on
topeltrehvid ja õhkvedrustus või
samaväärne vedrustus või kui
mõlemal veoteljel on topeltrehvid
ja igale teljele langev täismass ei
ületa 9,5 tonni

3.

Sõidukite suurim lubatud teljekoormus (tonnides)
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3.1. Üksikteljed
Mittevedav üksiktelg

10 tonni

3.2. Haagise või poolhaagise tandemteljed
Teljetandemisse kuuluvatele telgedele langevate suurimate lubatud masside summa, kui
teljevahe on:
–

alla 1 m (d < 1,0)

11 tonni

–

1,0 või suurem, kuid alla 1,3 m (1,0 ≤ d < 1,3)

16 tonni

–

1,3 m või suurem, kuid alla 1,8 m (1,3 ≤ d < 1,8)

18 tonni

–

1,8 m või suurem (1,8 ≤ d)

20 tonni

3.3. Haagiste ja poolhaagiste teljekolmikud
Teljekolmikusse kuuluvatele telgedele langevate suurimate lubatud masside summa, kui
teljevahe d on:
1,3 m või väiksem (d ≤ 1,3)

21 tonni

üle 1,3 m, kuid mitte üle 1,4 m (1,3 < d ≤ 1,4)

24 tonni
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3.4. Veotelg
Punktides 2.2 ja 2.3 mainitud sõidukite veoteljed

11,5 tonni

3.5. Mootorsõidukite tandemteljed
Teljetandemisse kuuluvatele telgedele langevate suurimate lubatud masside summa, kui
teljevahe on:
–

alla 1 m (d < 1,0)

11,5 tonni

–

1,0 m või suurem, kuid alla 1,3 m (1,0 ≤ d < 1,3)

16 tonni

–

1,3 m või suurem, kuid alla 1,8 m (1,3 ≤ d < 1,8)
18 tonni (19 tonni, kui
veoteljel on topeltrehvid ja
õhkvedrustus või
samaväärne vedrustus, või
kui igal veoteljel on
topeltrehvid ja igale teljele
langev täismass ei ületa 9,5
tonni)

4.

Sõidukite muud karakteristikud
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4.1. Kõik sõidukid
Sõiduki või autorongi veoteljele või veotelgedele langev mass ei tohi olla väiksem kui 25 %
sõiduki või autorongi täismassist.
4.2. Autorongid
Mootorsõiduki tagatelje ja haagise esitelje vahemaa peab olema vähemalt 3,00 m.
4.3. Baasist olenev lubatud täismass
Neljateljelise mootorsõiduki lubatud täismass tonnides ei tohi arvuliselt ületada sõiduki eesja tagatelje viiekordset vahemaad meetrites.
4.4. Poolhaagised
Poolhaagise sadula käänmikupoldi telje ja poolhaagise eesmise otsa mis tahes punkti
horisontaalsuunas mõõdetav vahemaa ei tohi olla üle 2,04 m.
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2. JAGU
SÕIDUMEERIKUTELE, JUHIKAARTIDELE
JA TÖÖKOJAKAARTIDELE ESITATAVAD NÕUDED

ARTIKKEL 1
Reguleerimisese ja põhimõtted
Käesolevas jaos sätestatakse nõuded käesoleva lisa B osa 2. jao reguleerimisalasse kuuluvatele
sõidukitele seoses sõidumeerikute paigaldamise, katsetamise ja kontrollimisega, nagu on osutatud
käesoleva lepingu artikli 466 lõikes 2.

ARTIKKEL 2
Mõisted
1.

Käesolevas jaos kasutatakse käesoleva lisa B osa 2. jao artiklis 2 ja 4. jao artiklis 2 sätestatud
mõisteid.
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2.

Peale lõikes 1 osutatud mõistete kohaldatakse käesolevas jaos järgmisi mõisteid:
a)

„sõiduki seade“ – sõidumeerik ilma liikumisanduri ja liikumisandurit ühendavate
juhtmeteta. Sõiduki seade võib olla üksikseade või sõidukisse paigutatud mitu seadet,
kui need vastavad käesolevas jaos kehtestatud turvanõuetele; sõiduki seadme juurde
kuuluvad muu hulgas keskseade, andmemälu, aja mõõtmise süsteem, kaks
kiipkaardiliidest (juhile ja kaasjuhile), printer, kuvar, pistikud ning seadmed
kasutajasisendite sisestamiseks;

b)

„liikumisandur“ – sõidumeeriku osa, mis edastab sõiduki kiirust ja/või läbitud
vahemaad kirjeldava signaali;

c)

„kontrollikaart“ – poolte ametiasutuste poolt riiklikule pädevale kontrolliasutusele
väljastatud sõidumeerikukaart, mille abil on võimalik kontrolliorganit ja (valikuna)
kontrolliametnikku tuvastada ning mis võimaldab juurdepääsu mällu salvestatud
andmetele, juhikaardi ja (valikuna) töökojakaardi andmetele ning mis võimaldab neid
lugeda, printida ja/või alla laadida;

d)

„töökojakaart“ – sõidumeerikukaart, mille poole ametiasutus annab välja poole
tunnustatud sõidumeerikute tootja, paigaldaja, sõiduki tootja või töökoja kindlatele
töötajatele ning mis tuvastab kaardiomaniku ja võimaldab sõidumeerikute katsetamist,
kalibreerimist, aktiveerimist ja/või sealt andmete allalaadimist;
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e)

„aktiveerimine“ – etapp, kus töökojakaardi kasutamisega sõidumeerik täielikult käivitub
ning rakenduvad kõik funktsioonid, kaasa arvatud turvafunktsioonid;

f)

digitaalse sõidumeeriku „kalibreerimine“ – töökojakaardi kasutamisega andmemälusse
salvestatavate sõiduki parameetrite, sealhulgas sõidukit tõendavate andmete ja sõiduki
omaduste ajakohastamine või kinnitamine;

g)

digitaalselt sõidumeerikult „andmete allalaadimine“ – sõiduki seadme andmemällu või
sõidumeeriku mälukaardile salvestatud andmefailide osaline või täielik kopeerimine
koos digitaalse allkirjaga, tingimusel et selle protsessiga ei muudeta ega kustutata
salvestatud andmeid;

h)

„viga“ – digitaalse sõidumeeriku tuvastatud väärtalitlus, mille põhjuseks võib olla
seadme rike või tõrge;

i)

„paigaldamine“ – sõidumeeriku paigaldamine sõidukisse;

j)

„perioodiline kontroll“ – toimingute kogum, mille eesmärk on kontrollida, kas
sõidumeerik töötab nõuetekohaselt, kas selle seaded vastavad sõiduki parameetritele
ning ega sõidumeeriku külge pole kinnitatud manipulatsiooniseadmeid;

k)

„remont“ – liikumisanduri või sõiduki seadme remont, mille käigus tuleb see
toiteallikast või muudest sõidumeeriku osadest lahti ühendada, või liikumisanduri või
sõidukiseadme avamine;
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l)

„koostalitlusvõime“ – süsteemide ja nende aluseks olevate äriprotsesside võime
andmeid vahetada ning teavet jagada;

m)

„liides“ – süsteemidevaheline rajatis, mis pakub vahendit, mille vahendusel süsteemid
saavad ühendust ja võivad koos toimida;

n)

„aja mõõtmine“ – koordineeritud maailmaaja (UTC) kuupäeva ja kellaaja pidev
digitaalne salvestamine; ning

o)

„TACHOneti sõnumiedastussüsteem“ – sõnumiedastussüsteem, mis vastab tehnilistele
kirjeldustele, mis on sätestatud komisjoni rakendusmääruse (EL) 2016/68 I–VII lisas1.

ARTIKKEL 3
Paigaldamine
1.

Lõikes 2 osutatud sõidumeerikud paigaldatakse sõidukitele:
a)

kui kasutatakse sõidukit, mille lubatud täismass koos haagise või poolhaagisega ületab
3,5 tonni, või

1

Komisjoni 21. jaanuari 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/68 juhikaartide elektrooniliste
registrite ühendamise ühiste menetluste ja tehniliste kirjelduste kohta (ELT L 15, 22.1.2016,
lk 51).
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b)

alates 1. juulist 2026 juhul, kui kasutatakse sõidukit, mille lubatud täismass koos
haagise või poolhaagisega ületab 2,5 tonni.

2.

Sõidumeerik on:
a)

sõidukite puhul, mis võeti esimest korda kasutusele enne 1. maid 2006,
analoogsõidumeerik;

b)

sõidukite puhul, mis võeti esimest korda kasutusele ajavahemikul 1. maist 2006 kuni
30. septembrini 2011, digitaalse sõidumeeriku esimene versioon;

c)

sõidukite puhul, mis võeti esimest korda kasutusele ajavahemikul 1. oktoobrist 2011
kuni 30. septembrini 2012, digitaalse sõidumeeriku teine versioon;

d)

sõidukite puhul, mis võeti esimest korda kasutusele ajavahemikul 1. oktoobrist 2012
kuni 14. juunini 2019, digitaalse sõidumeeriku kolmas versioon;

e)

sõidukite puhul, mis on registreeritud esimest korda alates 15. juunist 2019 ja kuni kaks
aastat pärast B osa 4. jao artikli 2 lõike 2 punktis g osutatud üksikasjalike tehniliste
kirjelduste jõustumist, arukas sõidumeerik 1; ning

f)

sõidukite puhul, mis on registreeritud esimest korda rohkem kui kaks aastat pärast B osa
4. jao artikli 2 lõike 2 punktis h osutatud üksikasjalike tehniliste kirjelduste jõustumist,
arukas sõidumeerik 2.
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3.

Kumbki pool võib käesoleva jao kohaldamisest vabastada käesoleva lisa B osa 2. jao artikli 8
lõikes 3 nimetatud sõidukid.

4.

Kumbki pool võib käesoleva jao kohaldamisest vabastada sõidukid, mida kasutatakse sellistel
vedudel, mille suhtes kehtib käesoleva lisa B osa 2. jao artikli 8 lõike 4 kohane erand.
Kumbki pool teatab teisele poolele käesoleva punkti kohaldamisest viivitamata.

5.

Hiljemalt kolm aastat pärast aruka sõidumeeriku 2 üksikasjalike tehniliste kirjelduste
jõustumise aasta lõppu paigaldatakse analoogsõidumeeriku või digitaalse sõidumeerikuga
varustatud lõike 1 punktis a nimetatud sõidukitele nutisõidumeerik 2, kui neid sõidukeid
kasutatakse muu poole territooriumil kui see, kus nad on registreeritud.

6.

Hiljemalt neli aastat pärast aruka sõidumeeriku 2 üksikasjalike tehniliste kirjelduste
jõustumist paigaldatakse nutisõidumeerikuga 1 varustatud lõike 1 punktis a nimetatud
sõidukitele nutisõidumeerik 2, kui neid sõidukeid kasutatakse muu poole territooriumil kui
see, kus nad on registreeritud.

7.

Alates 1. juulist 2026 varustatakse lõike 1 punktis b nimetatud sõidukid nutisõidumeerikuga
2, kui need töötavad muu poole territooriumil kui see, kus nad on registreeritud.

8.

Ükski käesoleva jao säte ei mõjuta liidu autoveo-ettevõtjate suhtes kehtivate sõidumeeriku
kasutamist käsitlevate liidu eeskirjade kohaldamist liidu territooriumil.
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ARTIKKEL 4
Andmekaitse
1.

Pooled tagavad, et isikuandmeid töödeldakse käesoleva jao raames üksnes selleks, et
kontrollida käesoleva jao täitmist.

2.

Pooled tagavad eelkõige, et isikuandmeid kaitstakse muu kui lõikes 1 osutatud kasutuse eest
järgmisega seoses:
a)

globaalse satelliitnavigatsioonisüsteemi (GNSS) kasutamine asukohaandmete
salvestamiseks, nagu on arukat sõidumeerikut 1 ja arukat sõidumeerikut 2 käsitlevates
tehnilistes kirjeldustes;

b)

juhikaartide andmete elektrooniline vahetamine, nagu on osutatud artiklis 13, ja
eelkõige selliste andmete kolmandate isikutega piiriülene vahetamine; ning

c)
3.

artiklis 15 osutatud registri pidamine autoveo-ettevõtjate poolt.

Digitaalne sõidumeerik projekteeritakse isikuandmete kaitset tagaval viisil. Töödeldakse
ainult lõikes 1 osutatud eesmärgil vajalikke andmeid.

4.

Sõidukite omanikud, autoveo-ettevõtjad ja muud asjaomased isikud või üksused järgivad
asjakohaseid isikuandmete kaitse sätteid.
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ARTIKKEL 5
Paigaldamine ja remont
1.

Sõidumeerikuid võivad paigaldada või remontida ainult paigaldajad, töökojad või
sõidukitootjad, kes on saanud selleks poole pädeva asutuse heakskiidu, nagu on artiklis 7
sätestatud.

2.

Heakskiidu saanud paigaldajad, töökojad või sõidukitootjad kontrollivad sõidumeerikut ja
plommivad selle, kui on veendunud selle nõuetekohases toimimises, eelkõige selles, et
manipuleerimisseadmetega ei saa andmete kogumist mõjutada või andmeid muuta.

3.

Tunnustatud paigaldaja, töökoda või sõidukitootja paneb paigaldatavale plommile erimärgi
ning peale selle sisestab ka digitaalsete sõidumeerikute (nutisõidumeerik 1 ja 2) puhul
autentimiskontrolli tegemiseks vajalikud elektroonilised turvaandmed. Kumbki pool peab
kasutatavate märkide ja elektrooniliste turvaandmete ning kasutatavate elektrooniliste
turvaandmetega seotud vajaliku teabe registrit ja avaldab selle.

4.

Tõendamaks sõidumeeriku paigaldamist käesoleva jao nõuete kohaselt, lisatakse
paigaldustahvel, mis on selgelt nähtav ja millele on kerge juurde pääseda.

5.

Sõidumeeriku osad plommitakse. Sõidumeeriku ühendustele, mida on lihtne tahtlikult
rikkuda, sealhulgas liikumisanduri ja käigukasti vahelisele ühendusele, ja asjakohasel juhul
paigaldustahvlile, paigaldatakse plomm.
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Plomm eemaldatakse ainult:
–

pädevate asutuste artikli 7 kohaselt tunnustatud paigaldajate või töökodade poolt
sõidumeeriku remondi, hoolduse või ümberkalibreerimise eesmärgil, või asjakohase
koolitusega ja vajaduse korral volitatud kontrolliametnike poolt kontrollimise
eesmärgil; või

–

plommi mõjutava sõiduki remondi või muutmise eesmärgil. Sellistel juhtudel hoitakse
sõidukis kirjalikku teatist, milles on esitatud plommi eemaldamise kuupäev, kellaaeg ja
põhjus.

Eemaldatud või rikutud plommi asendab tunnustatud paigaldaja või töökoda viivitamata ja
hiljemalt seitsme päeva jooksul pärast selle eemaldamist või rikkumist. Kui plomm on
eemaldatud või rikutud kontrolli eesmärgil, võib selle viivitamata asendada kontrolliametnik,
kelle kasutuses on plommimisseade ja plommile pandav kordumatu erimärk.
Kui kontrolliametnik eemaldab plommi, sisestatakse sõidumeerikusse kontrollikaart alates
plommi eemaldamise hetkest kuni kontrollimise lõpuni, ka siis, kui paigaldatakse uus plomm.
Kontrolliametnik väljastab kirjaliku aruande, mis sisaldab vähemalt järgmist teavet:
–

valmistajatehase tähis;

–

ametniku nimi;

–

kontrolliasutus ja -riik;
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–

kontrollikaardi number;

–

eemaldatud plommi number;

–

plommi eemaldamise kuupäev ja kellaaeg ning

–

uue plommi number, kui kontrolliametnik on paigaldanud uue plommi.

Enne plommi asendamist kontrollib ja kalibreerib sõidumeerikut tunnustatud töökoda, välja
arvatud juhul, kui plomm on eemaldatud või rikutud kontrolli eesmärgil ja selle on asendanud
kontrolliametnik.

ARTIKKEL 6
Sõidumeerikute kontrollimine
1.

Tunnustatud töökojad kontrollivad sõidumeerikuid regulaarselt. Regulaarsed kontrollid
tehakse vähemalt iga kahe aasta tagant.

2.

Lõikes 1 osutatud kontrollide käigus tuleb vähemalt kontrollida järgmist:
–

sõidumeerik on õigesti paigaldatud ja sõiduki jaoks sobiv;

–

sõidumeerik on töökorras;
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–

sõidumeerikul on tüübikinnitusmärk;

–

paigaldustahvel on kinnitatud;

–

kõik plommid on terved ja kehtivad;

–

sõidumeeriku külge ei ole kinnitatud manipulatsiooniseadmeid ja puuduvad selliste
seadmete kasutamise jäljed ning

–
3.

rehvi suurus ja rehvide tegelik ümbermõõt.

Töökojad koostavad kontrolliaruande juhul, kui tuleb parandada sõidumeeriku toimimise
ebakõlasid, kas perioodilise kontrolli või riikliku pädeva asutuse erinõudmisel tehtud kontrolli
tulemusena. Nad koostavad loetelu kõikidest kontrolliaruannetest.

4.

Kontrolliaruandeid säilitatakse vähemalt kahe aasta jooksul aruande koostamise kuupäevast.
Pooled otsustavad, kas kontrolliaruandeid säilitatakse või saadetakse need nimetatud
ajavahemiku jooksul pädevale asutusele. Juhul, kui töökoda säilitab kontrolliaruandeid, esitab
töökoda pädeva asutuse taotluse korral kõnealuse ajavahemiku vältel tehtud kontrollide ja
kalibreerimiste aruanded.

EU/UK/TCA/31.–34. lisa/et 163

ARTIKKEL 7
Paigaldajate, töökodade ja sõidukitootjate tunnustamine
1.

Pooled või liidu puhul liikmesriigid kiidavad heaks ja sertifitseerivad paigaldajad, töökojad ja
sõidukitootjad, kes võivad sõidumeerikuid paigaldada, kontrollida ja parandada, ning
kontrollivad neid korrapäraselt.

2.

Pooled või liidu puhul liikmesriigid tagavad, et paigaldajad, töökojad ja sõidukitootjad on
pädevad ja usaldusväärsed. Sel eesmärgil kehtestavad ja avaldavad nad selgelt kõik riiklikud
menetlused ning tagavad, et on täidetud järgmised miinimumkriteeriumid:
a)

töötajatel on kohane koolitus;

b)

asjakohaste katsete tegemiseks ja ülesannete täitmiseks vajalikud seadmed on saadaval;
ning

c)
3.

paigaldajatel, töökodadel ja sõidukitootjatel on hea maine.

Paigaldajate või töökodade auditid tehakse järgmiselt:
a)

tunnustatud paigaldajate või töökodade sõidumeeriku käsitsemisel kasutatavaid
meetodeid auditeeritakse vähemalt iga kahe aasta järel. Audit keskendub eelkõige
võetud turvameetmetele ning töökojakaartide käsitsemisele. Pooled või liidu puhul
liikmesriigid võivad neid auditeid teha kohapealset kontrollkäiku korraldamata; ning
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b)

samuti korraldatakse tunnustatud paigaldajate või töökodade etteteatamata tehnilisi
auditeid, et kontrollida tehtavaid kalibreerimisi, kontrolle ja paigaldusi. Kõnealused
auditid hõlmavad aastas vähemalt 10 % tunnustatud paigaldajatest ja töökodadest.

4.

Pooled ja nende pädevad asutused võtavad kohaseid meetmeid paigaldajate või töökodade
ning autoveo-ettevõtjate vahelise huvide konflikti tekke vältimiseks. Eelkõige võetakse
huvide konflikti tõsise ohu korral konkreetsed lisameetmed tagamaks, et paigaldaja või
töökoda vastab käesoleva jao sätetele.

5.

Kummagi poole pädevad asutused tühistavad kas ajutiselt või jäädavalt nende paigaldajate,
töökodade ja sõidukitootjate tunnustuskinnituse, kes ei täida oma käesolevas jaos sätestatud
kohustusi.

ARTIKKEL 8
Töökojakaardid
1.

Töökojakaartide kehtivusaeg ei ole pikem kui üks aasta. Töökojakaardi pikendamisel tagab
pädev asutus, et paigaldaja, töökoda või sõidukitootja vastab artikli 7 lõikes 2 loetletud
kriteeriumidele.

2.

Pädev asutus pikendab töökojakaardi 15 tööpäeva jooksul alates sellekohase kehtiva taotluse
ja kõigi vajalike dokumentide laekumisest. Kui töökojakaart on viga saanud, selle kasutamisel
tekib tõrge, see kaob või varastatakse, siis väljastab pädev asutus asenduskaardi viie tööpäeva
jooksul vastavasisulise üksikasjaliku taotluse laekumisest. Pädevad asutused peavad kadunud,
varastatud või defektsete kaartide registrit.
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3.

Kui pool või liidu puhul liikmesriik paigaldaja, töökoja või sõidukitootja tunnustuskinnituse
kooskõlas artikliga 7 tühistab, tühistab ta ka neile väljastatud töökojakaardid.

4.

Kumbki pool võtab kõik meetmed, mis on vajalikud tunnustatud paigaldajatele, töökodadele
ja sõidukitootjatele jagatud töökojakaartide võltsimise takistamiseks.

ARTIKKEL 9
Juhikaartide väljastamine
1.

Juhikaart väljastatakse, kui juht esitab taotluse selle poole pädevale asutusele, kelle
territooriumil on tema alaline elukoht. Juhikaardi väljastanud poole pädevad asutused võivad
nõuda lisateavet või tõendusmaterjali, kui nad kahtlevad alalise elukoha kinnituse kehtivuses
või soovivad teha juhi kohta teatavat erikontrolli.
Käesoleva artikli kohaldamisel tähendab „tavapärane elukoht“ kohta, kus isik vähemalt 185
päeva kalendriaastast tulenevalt isiklikest või ametialastest sidemetest tavapäraselt elab, või
kui isikul ametialased sidemed puuduvad, siis tulenevalt isiklikest sidemetest, mis näitavad
tihedaid sidemeid kõnealuse isiku ja tema elukoha vahel.
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Sellise isiku alaliseks elukohaks, kelle ametialased sidemed on isiklikest sidemetest erinevas
kohas ja kes seetõttu elab eri kohtades, mis asuvad kahes või enamas riigis, peetakse tema
isiklike sidemete kohta, kui kõnealune isik sinna regulaarselt tagasi pöördub. Kõnealust
viimast tingimust ei ole vaja kohaldada, kui isik elab poole territooriumil tähtajalise ülesande
täitmiseks.
2.

Nõuetekohaselt põhjendatud ja erandlikel juhtudel võib kumbki pool või liidu puhul
liikmesriik väljastada kuni 185 päeva kehtiva ajutise juhikaardi (mida ei pikendata) juhile,
kelle alaline elukoht ei ole kõnealuse poole territooriumil, tingimusel et selline juht on
töösuhtes väljastava poole territooriumil asuva ettevõtjaga ja esitab vajaduse korral
juhitunnistuse.

3.

Kaardi väljastava poole pädevad asutused võtavad kohased meetmed selle tagamiseks, et
taotlejal ei ole juba kehtivat juhikaarti, ning isikustavad juhikaardi, tagades, et andmed on
nähtavad ja turvalised.

4.

Juhikaart ei kehti kauem kui viis aastat.
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5.

Kehtivat juhikaarti ei tühistata ega peatata, v.a juhul, kui poole pädevad asutused leiavad, et
kaart on võltsitud või juht kasutab kaarti, mis ei ole tema oma, või kui kaart on saadud
valetunnistuste ja/või võltsitud dokumentide alusel. Kui peatamist või tühistamist kohaldab
pool või liidu puhul liikmesriik, kes ei ole kõnealust kaarti ise väljastanud, tagastab ta
kõnealuse kaardi võimalikult kiiresti selle poole ametiasutusele või liidu puhul selle
liikmesriigi ametiasutusele, kes kaardi väljastas, esitades seejuures kaardi tühistamise või
peatamise põhjused. Kui kaardi tagastamiseks kulub eeldatavasti rohkem kui kaks nädalat,
teavitab peatav või tühistav pool või liidu puhul peatav või tühistav liikmesriik kaardi
väljastanud poolt või liidu puhul kaardi väljastanud liikmesriiki kaardi peatamise või
tühistamise põhjustest kahe nädala jooksul.

6.

Väljastava poole pädev asutus võib nõuda juhilt juhikaardi asendamist uuega, kui see on
vajalik asjakohase tehnilise kirjelduse järgimiseks.

7.

Kumbki pool võtab kõik vajalikud meetmed, et takistada juhikaartide võltsimist.

8.

Käesolev artikkel ei takista poolt või liidu puhul liikmesriiki väljastamast juhikaarti juhile,
kelle alaline elukoht on selle poole territooriumi sellises osas, mille suhtes käesolevat lisa ei
kohaldata, tingimusel et sellistel juhtudel kohaldatakse käesoleva jao asjakohaseid sätteid.
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ARTIKKEL 10
Juhikaartide uuendamine
1.

Kui sõidukijuhi alalise elukoha järgne pool ei ole see pool, kes juhikaardi väljastas, ja
mainitud elukohajärgse poole asutused saavad taotluse juhikaarti uuendada, teavitavad nad
varasema kaardi väljastanud asutust uuendamise põhjustest.

2.

Peagi aeguva kaardi uuendamise taotluse saamise korral väljastab pädev asutus uue kaardi
enne kaardi kehtivusaja lõppu, tingimusel et taotlus saadeti B osa 4. jao artiklis 5 sätestatud
tähtaja jooksul.

ARTIKKEL 11
Varastatud, kaotatud või defektsed juhikaardid
1.

Kaardi väljastanud ametiasutus säilitab väljastatud, varastatud, kaotatud või defektsete
juhikaartide andmed vähemalt nende kehtivuse ajal.

2.

Kui juhikaart on kahjustatud, rikkis või kadunud või varastatud, annavad selle poole pädevad
asutused, kelle territooriumil on juhi alaline elukoht, välja asenduskaardi kaheksa tööpäeva
jooksul pärast seda, kui nad on saanud sellekohase üksikasjaliku taotluse.
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ARTIKKEL 12
Juhikaartide vastastikune tunnustamine
1.

Kumbki pool aktsepteerib teise poole väljastatud juhikaarte.

2.

Kui ühe poole väljastatud kehtiva juhikaardi omanik registreerib end alaliseks elanikuks teise
poole territooriumil ja taotleb oma kaardi asendamist samaväärse juhikaardiga, vastutab seni
kasutatud kaardi kehtivuse kontrollimise eest see pool või liidu puhul see liikmesriik, kes
kaardi välja vahetab.

3.

Pooled või liidu puhul liikmesriigid, kes kaardi välja vahetavad, tagastavad vana kaardi selle
väljastanud poole ametiasutusele või liidu puhul selle väljastanud liikmesriigi ametiasutusele,
märkides ära selle väljavahetamise põhjused.

4.

Kui pool või liidu puhul liikmesriik asendab juhikaardi, siis registreeritakse see asendamine ja
ka kõik hilisemad võimalikud asendamised kõnealuse poole riigis või liidu puhul kõnealuses
liikmesriigis.
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ARTIKKEL 13
Juhikaartide teabe elektrooniline vahetamine
1.

Veendumaks, et taotlejal ei ole juba kehtivat juhikaarti, peavad pooled või liidu puhul
liikmesriigid riiklikke elektroonilisi registreid, mis sisaldavad juhikaartide kohta järgmist
teavet, vähemalt nende kehtivuse ajavahemikuga võrdväärse ajavahemiku vältel:

2.

–

juhi ees- ja perekonnanimi;

–

juhi sünniaeg ja võimaluse korral sünnikoht;

–

kehtiva juhiloa number ja juhiloa väljastamise riik (kui see on olemas);

–

juhikaardi staatus ning

–

juhikaardi number.

Poolte või liidu puhul liikmesriikide elektroonilised registrid on omavahel ühendatud ja
juurdepääsetavad poolte kogu territooriumil. Nende puhul kasutades sõnumiedastussüsteemi
TACHOnet või ühilduvat süsteemi. Ühilduva süsteemi kasutamise korral peab elektrooniliste
andmete vahetamine teise poolega olema võimalik TACHOneti sõnumiedastussüsteemi
kaudu.
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3.

Juhikaardi väljaandmise, asendamise või pikendamise korral kontrollivad pooled või liidu
puhul liikmesriigid elektroonilise andmevahetuse süsteemi kasutades, ega juhil ei ole juba
(teist) kehtivat juhikaarti. Vahetatavad andmed on piiratud selle kontrolliks vajalike
andmetega.

4.

Kontrolliametnikud võivad saada juurdepääsu elektroonilisele registrile juhikaardi andmete
kontrollimiseks.

ARTIKKEL 14
Sõidumeerikute seadistused
1.

Digitaalset sõidumeerikut ei seadistata nii, et see lülituks automaatselt teatavale näidule
ümber, kui sõiduki mootor või süüde on välja lülitatud, välja arvatud juhul, kui juht saab
endiselt käsitsi valida sobiva tegevuse kategooria.

2.

Sõidukitel ei tohi olla rohkem kui üks sõidumeerik, välja arvatud välikatsete tarvis.

3.

Pooled keelavad selliste seadmete tootmise, levitamise, reklaamimise ja/või müügi, mis on
ehitatud ja/või kavandatud sõidumeerikute manipuleerimiseks.
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ARTIKKEL 15
Autoveo-ettevõtjate vastutus
1.

Autoveo-ettevõtja vastutab selle eest, et tema juhid on saanud nõuetekohase väljaõppe ja
juhised digitaalse, nuti- ja analoogsõidumeeriku nõuetekohase toimimisega seoses. Ta
kontrollib korrapäraselt, et juhid kasutaksid sõidumeerikut nõuetekohaselt, ning ei anna
juhtidele mingeid otseseid ega kaudseid stiimuleid sõidumeeriku väärkasutamiseks.
Autoveo-ettevõtja annab analoogsõidumeerikuga sõidukite juhtidele piisava arvu
salvestuslehti, pidades silmas salvestuslehtede isiklikku olemust, kasutusaja pikkust ning
võimalikku kohustust asendada salvestuslehed, mis on rikutud või mille volitatud
kontrolliametnik on ära võtnud. Autoveo-ettevõtja annab juhtidele ainult tüübikinnituse
saanud mudeli puhul ette nähtud salvestuslehed, mis sobivad kasutamiseks sõidukile
paigaldatud sõidumeerikus.
Autoveo-ettevõtja tagab (võttes arvesse kasutusaja pikkust), et kontrolli korral on võimalik
sõidumeeriku andmed kontrolliametniku nõudmisel korrektselt printida.
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2.

Autoveo-ettevõtjad säilitavad salvestuslehti ja väljaprinte (kui käesoleva lisa B osa 4. jao
artikli 9 sätete järgimiseks on tehtud väljaprindid) kronoloogilises järjekorras ja loetaval kujul
vähemalt aasta pärast nende kasutamist, ning annavad nende koopiad neid taotlevatele
asjaomastele juhtidele. Lisaks väljastab autoveo-ettevõtja asjaomastele juhtidele nende
nõudmisel juhikaartidelt alla laaditud andmete koopiad ja koopiate paberil väljaprindid.
Salvestuslehed, väljatrükid ja allalaaditud andmed esitatakse või antakse üle iga volitatud
kontrolliametniku nõudmisel.

3.

Autoveo-ettevõtjad vastutavad käesoleva jao ja käesoleva lisa B osa 4. jao sätete rikkumiste
eest, mille panevad toime nende sõidukijuhid või nende teenistuses olevad sõidukijuhid.
Pooled võivad sellise vastutuse teha tingimuslikuks, sidudes selle käesoleva artikli lõike 1
esimeses lõigus ja käesoleva lisa B osa 2. jao artikli 7 lõigetes 1 ja 2 sätestatud autoveoettevõtja rikkumistega.

ARTIKKEL 16
Autoveo-ettevõtjate tegevus rikete korral
1.

Sõidumeeriku rikke või tõrgete korral laseb autoveo-ettevõtja selle tunnustatud paigaldajal või
töökojal remontida niipea, kui asjaolud seda võimaldavad.

2.

Kui sõidukit ei ole võimalik viia autoveo-ettevõtja territooriumile ühe nädala jooksul alates
rikke või tõrgetega töötamise ilmnemisest, tehakse remont teel.
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3.

Pool või liidu puhul liikmesriik annab pädevatele asutustele õiguse keelata sõiduki
kasutamine, kui rikked või tõrked ei ole kõrvaldatud lõigete 1 ja 2 kohaselt, kuivõrd see on
kooskõlas asjaomase riigi õigusaktidega.

ARTIKKEL 17
Sõidumeerikukaartide väljaandmise kord
Euroopa Komisjon annab Ühendkuningriigi pädevatele asutustele krüptograafilise materjali
sõidumeerikukaartide väljaandmiseks sõidukijuhtidele, töökodadele ja kontrolliasutustele kooskõlas
sertifitseerimise asutuse ERCA sertifitseerimispoliitika ja Ühendkuningriigi
sertifitseerimispoliitikaga.
__________________
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32. LISA

RAHVUSVAHELISE LIINIVEO JA
ERIOTSTARBELISE LIINIVEO LOA NÄIDIS
(Loa esimene lehekülg)
(Oranž paber – DIN A4)
(Sõnastada selle poole ametlikus keeles või ametlikes keeltes, kus taotlus esitatakse)
Loa andmine
Vastavalt ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning teiselt poolt Suurbritannia ja
Põhja-Iiri Ühendkuningriigi vahelise kaubandus- ja koostöölepingu teise osa kolmanda rubriigi II jaotisele
LOA VÄLJAANDNUD RIIK: …………………………………………………………………………….…..
Lube andev asutus: …………………………………………………….……………………………………….
Väljaandjariigi eraldustähis: …………….…………. (1)
LUBA nr ..................... liinivedudeks □ (2) eriotstarbelisteks liinivedudeks □ (2)
bussiga ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning teiselt poolt Suurbritannia ja
Põhja-Iiri Ühendkuningriigi vahelise kaubandus- ja koostöölepingu poolte vahel,
Saaja: …………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………..
Veoettevõtja või veoettevõtjate kontserni või partnerluse korral juhtiva veoettevõtja perekonna- ja eesnimi
või firmanimi:
Aadress:
…………………………………………………………………………………………………......…………
………………………………………………………………………………………………………………..
Telefon ja faks või e-post:
.……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………..

1

2

Austria (A), Belgia (B), Bulgaaria (BG), Küpros (CY), Horvaatia (HR), Tšehhi Vabariik (CZ), Taani (DK), Eesti
(EST), Soome (FIN), Prantsusmaa (F), Saksamaa (D), Kreeka (GR), Ungari (H), Iirimaa (IRL), Itaalia (I), Läti
(LV), Leedu (LT), Luksemburg (L), Malta (MT), Madalmaad (NL), Poola (PL), Portugal (P), Rumeenia (RO),
Slovaki Vabariik (SK), Sloveenia (SLO), Hispaania (E), Rootsi (S), Ühendkuningriik (UK), täita.
Märgistada või täita, nagu asjakohane.
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(Loa teine lehekülg)
Veoettevõtja nimi, aadress, telefon ja faks või e-post või veoettevõtjate kontserni või partnerluse korral
kontserni või partnerluse kõikide veoettevõtjate nimed; lisaks tuleb märkida kõikide alltöövõtjate nimed:
1)

…………………………………………………………………………………………………………

2)

…………………………………………………………………………………………………………

3)

…………………………………………………………………………………………………………

4)

…………………………………………………………………………………………………………

5)

…………………………………………………………………………………………………………

Vajaduse korral lisatakse nimekiri
Loa kehtivus: Alates: ………………………………. kuni: ……………………………..……..........................
Väljaandmise koht ja aeg:
…………………………………………………………………………………………………………………...
Loa andnud asutuse allkiri ja tempel: …………………………………………………………………….……..
1.

Marsruut:…………………………………………………………………………………….……….…...

…………………………………………………………………………………………...…………………...….
a)

Liiniveo lähtekoht:
……………………………………………………………..............………………………….….

b)

Liiniveo sihtkoht:
……………………………………………………………..............………………………….….

Põhimarsruut, kus sõitjate pealevõtmise ja väljumise kohad on alla joonitud: ……………..…….…………..
……………………………………………………………………………………………………...…….……
2.

Sõiduplaan: ……………………………………………………………………………...…………..….

(lisatud käesolevale loale)
3.

Eriotstarbeline liinivedu:
a)

Sõitjate kategooria: …………………………………..………………….………………….…….

………………………………………........................................................................................................
4.

Muud tingimused või eripunktid ……....…………...................................................................................

...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
Loa väljaandja asutuse tempel
Oluline märkus:
(1)

Käesolev luba kehtib kogu reisi vältel.

(2)

Luba või loa andnud asutuse tõestatud koopia peab olema sõidukis kaasas kogu reisi vältel ning
nõudmise korral tuleb see esitada kontrolliametnikele.

(3)

Lähte- või sihtkoht peab olema selle poole territooriumil, kus on veoettevõtja asukoht ja kus on
registreeritud bussid.
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(Loa kolmas lehekülg)
ÜLDISED KAALUTLUSED
1)

Veoettevõtja alustab veoteenuse osutamist loa andnud asutuse otsuses märgitud tähtaja jooksul.

2)

Kui tegemist ei ole vääramatu jõuga, peab rahvusvahelise liiniveo või eriotstarbelise liiniveo teenust
osutav ettevõtja võtma kõik meetmed, et tagada selline veoteenus, mis vastab loas sätestatud
tingimustele.

3)

Veoettevõtja teeb avalikult kättesaadavaks teabe marsruudi, peatuste, sõiduplaani, piletihindade ja
veotingimuste kohta.

4)

Ilma et see piiraks nõudeid sõiduki ja juhiga seotud dokumentide kohta (näiteks sõiduki
registreerimistunnistus ja juhiluba), on ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse
ning teiselt poolt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi vahelise kaubandus- ja koostöölepingu
artikli 477 kohasteks kontrolldokumentideks järgmised dokumendid, mis peavad bussijuhil kaasas
olema ning mis tuleb esitada kontrollimiseks selleks volitatud ametiisiku nõudmisel:
–

luba rahvusvaheliste liinivedude või eriotstarbeliste liinivedude teostamiseks või selle tõestatud
koopia;

–

veoettevõtja luba sõitjate rahvusvahelise maanteeveo teenuse osutamiseks või selle loa tõestatud
koopia, nagu on ette nähtud Ühendkuningriigi või liidu õigusaktidega;

–

eriotstarbeliste liinivedude korral korraldaja ja veoettevõtja vaheline leping või selle tõestatud
koopia, samuti dokument, mis tõendab, et sõitjad kujutavad endast kindlat sõitjate kategooriat
ning ülejäänud sõitjad on sellest välja arvatud, mis on iseloomulik eriotstarbelistele
liinivedudele;

–

kui liinivedude või eriotstarbeliste liinivedude korraldaja kasutab lisasõidukeid, et lahendada
ajutisi ja erandlikke olukordi, siis lisaks eespool nimetatud asjakohastele dokumentidele ka
rahvusvaheliste liinivedude või eriotstarbeliste liinivedude korraldaja ja lisasõidukeid pakkuva
ettevõtja vahel sõlmitud lepingu koopia või samaväärne dokument.
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(Loa neljas lehekülg)
ÜLDPÕHIMÕTTED (jätkub)
5)

Rahvusvahelisi liinivedusid, välja arvatud eriotstarbelisi liiniveod, teostavad veoettevõtjad annavad
sõitjale reisipileti, mis tõendab sõitja sõiduõigust ning on kontrolldokument, mis tõendab sõitja ja
veoettevõtja vahel individuaalse või kollektiivse veolepingu sõlmimist. Piletitel, mis võivad olla ka
elektroonilised, tuleb märkida järgmine teave:
a)

veoettevõtja nimi;

b)

lähte- ja sihtkoht ning kui see on asjakohane, siis tagasisõit;

c)

pileti kehtivusaeg ja kui see on asjakohane, siis väljasõidu kuupäev ja kellaaeg;

d)

sõidu hind.

Selleks volitatud kontrolliametniku nõudmisel peab sõitja esitama sõidupileti.
6)

Rahvusvahelisi sõitjate liinivedusid või eriotstarbelisi liinivedusid teostavad vedajad peavad lubama
teha kõiki kontrollimisi, mille eesmärk on tagada, et vedusid korraldatakse nõuetekohaselt, eelkõige
seoses sõidu- ja puhkeaegade, liiklusohutuse ning heitkogustega.

________________
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33. LISA

RAHVUSVAHELISE LIINIVEO JA ERIOTSTARBELISE LIINIVEO
LOA TAOTLEMISE VORM
(Valge paber – DIN A4)
(Sõnastada selle poole ametlikus keeles või ametlikes keeltes,
kus taotlus esitatakse)
LOA TAOTLEMISE VÕI PIKENDAMISE VORM
RAHVUSVAHELISE LIINIVEO VÕI RAHVUSVAHELISE ERIOTSTARBELISE
LIINIVEO LUBA (1)
Liiniveo alustamiseks

□

Eriotstarbelise liiniveo alustamiseks

□

Loa uuendamiseks

□

Loa tingimuste muutmiseks

□

mida teostatakse bussidega poolte vahel kooskõlas Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning
teiselt poolt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi vahelise kaubandus- ja koostöölepinguga,
…………………………………………………………………………………………….…………….............
(Lube andev asutus)
1.

Veoettevõtja perekonna- ja eesnimi või firmanimi; kui taotlus esitatakse veoettevõtjate kontserni või
partnerite nimel, siis selle veoettevõtja nimi, kelle teised veoettevõtjad on volitanud taotlust esitama:

…………………………………………………………………………………………….…………….............
…………………………………………………………………………………………….…………….............
2.

Teenuste osutaja:(1)
veoettevõtja □ veoettevõtjate kontsern □ partnerlus □ alltöövõtja □

3.

Veoettevõtja nimed ja aadressid või veoettevõtjate kontserni või partnerluse korral kontserni või
partnerluse kõikide veoettevõtjate nimed; lisaks tuleb märkida kõikide alltöövõtjate nimed (2)

3.1

……………………………………………….………………... tel ………………….…..……...……...

3.2

……………………………………………….………….…..… tel …………………..…….…....……..

3.3

……………………………………………………………........ tel ………………………….......….….

3.4

………………………………………………………….……... tel ………………………...….........….

1

Märgistada või täita, nagu asjakohane.
Lisada nimekiri, kui see on asjakohane.

2
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(Loa saamise või loa uuendamise taotluse teine lehekülg)
4
Eriotstarbelise liiniveo korral:
4.1 Sõitjate kategooria: (1) töötajad □
kooliõpilased/üliõpilased □
muu □
5
Taotletava loa kehtivusaeg või teenuse lõpetamise kuupäev:
………………………………………………………………………………………………….........
6
Peamine marsruut (joonida alla sõitjate pealevõtmise ja väljalaskmise kohad, märkida täielikud
aadressid): (2)
……………………………………………………………………………………………...……….........
…..………………………………………………………………………………………………...............
……………………………………………………………………………………………………............
7
Teenuse osutamise periood: …………………………………………………………………….…….
…………………………………………………………………………………………………..………....
…………………………………………………………………………………………………..………....
8
Sagedus (iga päev, kord nädalas jne): ………………………………………………………...…….
9
Piletihinnad……………………………………… Lisa on lisatud.
10
Lisada sõidukava, et oleks võimalik kontrollida vastavust rahvusvahelistele sõidu- ja puhkeaegu
käsitlevatele eeskirjadele.
11
Taotletavate lubade või nende tõestatud koopiate arv: (3)
…………………………………………………………………………………………………….........
12
Lisateave:
………………………………………………………………………………………………........…….
(Koht ja kuupäev) (Taotleja allkiri)
………………………………………………………………………………………………………….
Taotleja tähelepanu juhitakse asjaolule, et kuna luba või selle tõestatud koopiat tuleb hoida sõidukis, peab
taotleja saama lube andvalt asutuselt niisuguse arvu lube või nende tõestatud koopiaid, mis vastab sõidukite
arvule, mida vajatakse taotletud teenuste üheaegseks osutamiseks.
Oluline märkus
Eelkõige tuleb taotlusele lisada järgmine:
a)
b)
c)
d)
e)

sõiduplaan, sealhulgas ajad asjakohastel piiriületustel kontrollide tegemiseks;
tõestatud koopia(d) veoettevõtja(te) loast (lubadest) rahvusvahelise sõitjate autoveo teostamiseks, mis
on ette nähtud siseriiklike või liidu õigusaktidega;
vajalikus mõõtkavas kaart, kuhu on märgitud marsruut ja peatuskohad, kus sõitjad võivad peale tulla
või maha minna;
sõidukava, et oleks võimalik kontrollida vastavust rahvusvahelistele sõidu- ja puhkeaegu käsitlevatele
eeskirjadele;
asjakohane teave bussiterminalide kohta.
__________________

1
2
3

Märgistada või täita, nagu asjakohane.
Lube andev asutus võib nõuda, et taotleja esitab koos taotlusvormiga eraldi täieliku nimekirja sõitjate
pealevõtmise ja väljalaskmise kohtadest, lisades nende täielikud aadressid.
Täita, nagu asjakohane.
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34. LISA
JUHUVEDUDE SÕIDULEHE NÄIDIS
SÕIDULEHT nr ................, sõidulehtede raamat nr .....................
(Pantone 358 (heleroheline) või sellele värvile võimalikult sarnast värvi A4 formaadiga pinnakatteta paber)
JUHUVEO VORMIS KABOTAAŽVEDU JA JUHUVEO VORMIS TRANSIITVEDU
(Lisainformatsiooni iga punkti kohta võib vajaduse korral esitada lisalehel)
1.
………………………………………………………
Koht, kuupäev ja vedaja allkiri

Bussi
registreerimisnumber
2.
Vedaja ja vajaduse korral alltöövõtja või
vedajate rühm
3.

1.
2.
3.

…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

1.
2.
3.

…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

Juhi nimi / juhtide nimed
4. Juhuveo eest vastutav organisatsioon või isik
5. Teenuse liik

1. ………………………. 2. ……………………….
3. ………………………. 4. ……………………….

□
□

Juhuveo vormis kabotaažvedu
Juhuveo vormis transiitvedu
6. Liiniveo lähtekoht:……………………………………………………… Riik: …………………………
Liiniveo sihtkoht:……………………………………………………….. Riik: …………………………
7. Reis
Kuupäevad

8.

Marsruut / päevased vahemaad ja/või Sõitjate arv
sõitjate pealevõtmis- ja väljumiskohad
Kust
Kuhu

Võimalikud ümberistumiskohad sama
rühma vedaja teistele sõidukitele

Väljunud sõitjate
arv

Tühi
(märkige
ristiga)

Väljunud sõitjate
lõppsihtkoht

Kavandatud kilometraaž

Sõitjaid pealevõttev
vedaja

9. Ettenägematud muudatused
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

__________________

EU/UK/TCA/31.–34. lisa/et 182

35. LISA
Osakud
#

Kood

Tavanimetus

ICESi püügipiirkonnad

2021
EL

2022

ÜK

EL

2023

ÜK

EL

2024

ÜK

EL

Alates 2026.
aastast

2025

ÜK

EL

ÜK

EL

ÜK

1

ALF/3X14-

Limapead (3,4,5,6,7,8,9,
10,12,14)

Ühendkuningriigi, liidu ja
rahvusvahelised veed 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 12 ja 14

96,95

2

ANF/07.

Euroopa merikurat (7)

7

78,78 21,22 78,24 21,76 77,70 22,30 77,05 22,95 76,62 23,38 76,62 23,38

3

ANF/2AC4-C

Euroopa merikurat
(Põhjameri)

Ühendkuningriigi ja liidu veed 4;
Ühendkuningriigi veed 2a

13,74 86,26 12,92 87,08 12,11 87,89 11,13 88,87 10,48 89,52 10,48 89,52

4

ANF/56-14

Euroopa merikurat
(Šotimaast läände jäävad
veed)

6; Ühendkuningriigi ja rahvusvahelised
veed 5b; rahvusvahelised veed 12 ja 14

60,99 39,01 59,62 40,38 58,25 41,75 56,60 43,40 55,50 44,50 55,50 44,50

5

ARU/1/2.

Põhjaatlandi hõbekala (1,2)

Ühendkuningriigi rahvusvahelised veed 1
ja 2

56,90 43,10 56,90 43,10 56,90 43,10 56,90 43,10 56,90 43,10 56,90 43,10

6

ARU/3A4-C

Põhjaatlandi hõbekala
(Põhjameri)

Ühendkuningriigi ja liidu veed 4; liidu
veed 3a

98,40

1,60 98,40

1,60 98,40

1,60 98,40

1,60 98,40

1,60 98,40

1,60

7

ARU/567.

Põhjaatlandi hõbekala
(läändepoolsed veed)

6 ja 7; Ühendkuningriigi ja
rahvusvahelised veed 5

94,41

5,59 94,41

5,59 94,41

5,59 94,41

5,59 94,41

5,59 94,41

5,59

8

BLI/12INT-

Sinine molva
(rahvusvahelised veed 12)

Rahvusvahelised veed 12

99,14

0,86 99,14

0,86 99,14

0,86 99,14

0,86 99,14

0,86 99,14

0,86

3,05 96,95
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3,05 96,95

3,05 96,95

3,05 96,95

3,05 96,95

3,05

Osakud
#

Kood

Tavanimetus

ICESi püügipiirkonnad

2021
EL

2022

ÜK

EL

2023

ÜK

EL

2024

ÜK

EL

Alates 2026.
aastast

2025

ÜK

EL

ÜK

EL

ÜK

Sinine molva (Põhjameri)

Ühendkuningriigi ja rahvusvahelised
veed 2; Ühendkuningriigi ja liidu veed 4

73,19 26,81 73,19 26,81 73,19 26,81 73,19 26,81 73,19 26,81 73,19 26,81

10 BLI/5B67-

Sinine molva
(läänepoolsed veed)

6 ja 7; Ühendkuningriigi ja
rahvusvahelised veed 5

77,31 22,69 76,73 23,27 76,16 23,84 75,46 24,54 75,00 25,00 75,00 25,00

11 BOR/678-

Hirvkala (läänepoolsed
veed)

6, 7 ja 8

93,65

6,36 93,65

6,36 93,65

6,36 93,65

6,36 93,65

6,36 93,65

6,36

12 BSF/56712-

Must süsisaba
(läänepoolsed veed)

6 ja 7; Ühendkuningriigi ja
rahvusvahelised veed 5; rahvusvahelised
veed 12

94,31

5,69 94,31

5,69 94,31

5,69 94,31

5,69 94,31

5,69 94,31

5,69

13 COD/07A.

Tursk (Iiri meri)

7a

56,05 43,95 55,84 44,16 55,63 44,37 55,37 44,63 55,20 44,80 55,20 44,80

14 COD/07D.

Tursk (La Manche'i
idaosa)

7d

90,75

15 COD/5BE6A

Tursk (Šotimaast läände
jäävad veed)

6a; Ühendkuningriigi ja rahvusvahelised
veed 5b ida pool 12°00' läänepikkust

30,23 69,77 27,37 72,63 24,51 75,49 21,08 78,92 18,79 81,21 18,79 81,21

16 COD/5W6-14

Tursk (Rockall)

6b; Ühendkuningriigi ja rahvusvahelised
veed 5b lääne pool 12°00' läänepikkust
ning 12 ja 14

33,95 66,05 31,71 68,29 29,47 70,53 26,78 73,22 24,99 75,01 24,99 75,01

17 COD/7XAD34

Tursk (Keldi meri)

7b, 7c, 7e-K, 8, 9 ja 10; CECAFi 34.1.1
liidu veed

90,70

9

BLI/24-

9,25 90,75

9,30 90,47
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9,25 90,75

9,53 90,23

9,25 90,75

9,25 90,75

9,25 90,75

9,25

9,77 89,95 10,05 89,76 10,24 89,76 10,24

Osakud
#

Kood

Tavanimetus

ICESi püügipiirkonnad

2021
EL

2022

ÜK

EL

2023

ÜK

EL

2024

ÜK

EL

Alates 2026.
aastast

2025

ÜK

EL

ÜK

EL

ÜK

18 DGS/15X14

Harilik ogahai
(läänepoolsed veed)

6, 7 ja 8; Ühendkuningriigi ja
rahvusvahelised veed 5; rahvusvahelised
veed 1, 12 ja 14

19 DWS/56789-

Süvamerehaid
(läänepoolsed veed)

6, 7, 8 ja 9; Ühendkuningriigi ja
rahvusvahelised veed 5

20 HAD/07A.

Kilttursk (Iiri meri)

7a

21 HAD/5BC6A.

Kilttursk (Šotimaast läände 6a; Ühendkuningriigi ja rahvusvahelised
jäävad veed)
veed 5b

22 HAD/6B1214

Kilttursk (Rockall)

Ühendkuningriigi, liidu ja
rahvusvahelised veed 6b; rahvusvahelised 16,76 83,24 16,32 83,68 15,88 84,12 15,35 84,65 15,00 85,00 15,00 85,00
veed 12 ja 14

23 HAD/7X7A34

Kilttursk (Keldi meri)

7b-K, 8, 9 ja 10; CECAFi 34.1.1 liidu
veed

84,00 16,00 83,00 17,00 82,00 18,00 80,80 19,20 80,00 20,00 80,00 20,00

24 HER/07A/MM

Heeringas (Iiri meri)

7a põhja pool 52°30’põhjalaiust

11,01 88,99

25 HER/5B6ANB

Heeringas (Šotimaast
läände jäävad veed)

6b ja 6aN; Ühendkuningriigi ja
rahvusvahelised veed 5b

35,95 64,05 35,34 64,66 34,74 65,26 34,01 65,99 33,53 66,47 33,53 66,47

26 HER/7EF.

Heeringas (La Manche'i
lääneosa ja Bristoli laht)

7e ja 7f

50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

57,53 42,47 56,61 43,39 55,69 44,31 54,58 45,42 53,84 46,16 53,84 46,16
100,00

0,00 100,00

0,00 100,00

0,00 100,00

0,00 100,00

0,00 100,00

0,00

47,24 52,76 46,42 53,58 45,61 54,39 44,63 55,37 43,98 56,02 43,98 56,02
19,39 80,61 19,39 80,61 19,39 80,61 19,39 80,61 19,39 80,61 19,39 80,61
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8,50 91,50

6,00 94,00

2,99 97,01

0,99 99,01

0,99 99,01

Osakud
#

Kood

Tavanimetus

ICESi püügipiirkonnad

2021
EL

2022

ÜK

EL

2023

ÜK

EL

2024

ÜK

EL

Alates 2026.
aastast

2025

ÜK

EL

ÜK

EL

ÜK

27 HER/7G-K.

Heeringas (Keldi meri)

7a lõuna pool 52°30’ põhjalaiust, 7g, 7h,
7j ja 7k

99,88

28 HKE/2AC4-C

Euroopa merluus
(Põhjameri)

Ühendkuningriigi ja liidu veed 4;
Ühendkuningriigi veed 2a

60,67 39,33 57,11 42,89 53,56 46,44 49,29 50,71 46,45 53,55 46,45 53,55

29 HKE/571214

Euroopa merluus
(läänepoolsed veed)

6 ja 7; Ühendkuningriigi ja
rahvusvahelised veed 5b; rahvusvahelised 80,33 19,67 80,05 19,95 79,77 20,23 79,43 20,57 79,20 20,80 79,20 20,80
veed 12 ja 14

30 JAX/2A-14

Stauriidid (läänepoolsed
veed)

Ühendkuningriigi ja liidu veed 4a; 6, 7ac, e-k; 8a-b, d-e; Ühendkuningriigi ja
rahvusvahelised veed 2a ja 5b;
rahvusvahelised veed 12 ja 14

90,61

31 JAX/4BC7D

Stauriidid (Põhjamere
lõunaosa ja La Manche'i
idaosa)

Ühendkuningriigi ja liidu veed 4b, 4c ja
7d

71,46 28,54 68,60 31,40 65,73 34,27 62,29 37,71 60,00 40,00 60,00 40,00

32 L/W/2AC4-C

Väikesuulest ja harilik
pikklest (Põhjameri)*

Ühendkuningriigi ja liidu veed 4;
Ühendkuningriigi veed 2a

35,97 64,03 35,48 64,52 34,98 65,02 34,39 65,61 34,00 66,00 34,00 66,00

33 LEZ/07.

Kenakammeljad (7)

7

81,37 18,63 80,65 19,35 79,93 20,07 79,07 20,93 78,50 21,50 78,50 21,50

34 LEZ/2AC4-C

Kenakammeljad
(Põhjameri)

Ühendkuningriigi ja liidu veed 4;
Ühendkuningriigi veed 2a

0,12 99,88

9,39 90,61

3,74 96,26
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0,12 99,88

9,39 90,61

3,74 96,26

0,12 99,88

9,39 90,61

3,74 96,26

0,12 99,88

9,39 90,61

3,74 96,26

0,12 99,88

9,39 90,61

3,74 96,26

0,12

9,39

3,74 96,26

Osakud
#

Kood

Tavanimetus

ICESi püügipiirkonnad

2021
EL

2022

ÜK

EL

2023

ÜK

EL

2024

ÜK

EL

Alates 2026.
aastast

2025

ÜK

EL

ÜK

EL

ÜK

35 LEZ/56-14

Kenakammeljad
(Šotimaast läände jäävad
veed)

6; Ühendkuningriigi ja rahvusvahelised
veed 5b; rahvusvahelised veed 12 ja 14

60,84 39,16 59,55 40,45 58,25 41,75 56,69 43,31 55,65 44,35 55,65 44,35

36 LIN/03A-C.

Harilik molva (3a)

Liidu veed 3a

92,65

37 LIN/04-C.

Harilik molva (Põhjameri) Ühendkuningriigi ja liidu veed 4

21,22 78,78 20,92 79,08 20,61 79,39 20,24 79,76 20,00 80,00 20,00 80,00

38 LIN/6X14.

Harilik molva
(läänepoolsed veed)

6, 7, 8, 9 And 10; rahvusvahelised veed
12 ja 14

63,67 36,33 63,25 36,75 62,83 37,17 62,33 37,67 62,00 38,00 62,00 38,00

39 NEP/*07U16

Norra salehomaar
(Porcupine'i madal)

ICESi alapiirkonna 7 funktsionaalne
üksus 16

85,32 14,68 85,32 14,68 85,32 14,68 85,32 14,68 85,32 14,68 85,32 14,68

40 NEP/07.

Norra salehomaar (7)

7

61,68 38,32 60,76 39,24 59,84 40,16 58,74 41,26 58,00 42,00 58,00 42,00

41 NEP/2AC4-C

Norra salehomaar
(Põhjameri)

Ühendkuningriigi ja liidu veed 4;
Ühendkuningriigi veed 2a

13,38 86,62 13,38 86,62 13,38 86,62 13,38 86,62 13,38 86,62 13,38 86,62

42 NOP/2A3A4.

Norra tursik (Põhjameri)

3a; Ühendkuningriigi ja liidu veed ning 4;
85,00 15,00 82,50 17,50 80,00 20,00 77,00 23,00 75,00 25,00 75,00 25,00
Ühendkuningriigi veed 2a

43 PLE/07A.

Atlandi merilest (Iiri meri) 7a

48,89 51,11 48,89 51,11 48,89 51,11 48,89 51,11 48,89 51,11 48,89 51,11

44 PLE/56-14

Atlandi merilest (Šotimaast 6; Ühendkuningriigi ja rahvusvahelised
läände jäävad veed)
veed 5b; rahvusvahelised veed 12 ja 14

39,23 60,77 39,23 60,77 39,23 60,77 39,23 60,77 39,23 60,77 39,23 60,77

45 PLE/7DE.

Atlandi merilest (La
Manche)*

70,36 29,64 70,27 29,73 70,18 29,82 70,07 29,93 70,00 30,00 70,00 30,00

7d ja 7e

7,35 92,65
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7,35 92,65

7,35 92,65

7,35 92,65

7,35 92,65

7,35

Osakud
#

Kood

Tavanimetus

ICESi püügipiirkonnad

2021
EL

2022

ÜK

EL

2023

ÜK

EL

2024

ÜK

EL

Alates 2026.
aastast

2025

ÜK

EL

ÜK

EL

ÜK

46 PLE/7FG.

Atlandi merilest (7fg)

7f ja 7g

74,86 25,14 74,58 25,42 74,30 25,70 73,96 26,04 73,74 26,26 73,74 26,26

47 PLE/7HJK.

Atlandi merilest (7hjk)

7h, 7j ja 7k

84,25 15,75 83,71 16,29 83,17 16,83 82,52 17,48 82,09 17,91 82,09 17,91

48 POK/56-14

Põhjaatlandi süsikas
(Šotimaast läände jäävad
veed)

6; Ühendkuningriigi ja rahvusvahelised
veed 5b, 12 ja 14

62,32 37,68 58,99 41,01 55,66 44,34 51,66 48,34 49,00 51,00 49,00 51,00

49 POK/7/3411

Põhjaatlandi süsikas (Keldi
7, 8, 9 ja 10; CECAFi 34.1.1 liidu veed
meri)

84,86 15,14 84,90 15,10 84,93 15,07 84,97 15,03 85,00 15,00 85,00 15,00

50 POL/07.

Pollak (7)

7

78,03 21,97 77,27 22,73 76,51 23,49 75,61 24,39 75,00 25,00 75,00 25,00

51 POL/56-14

Pollak (Šotimaast läände
jäävad veed)

6; Ühendkuningriigi ja rahvusvahelised
veed 5b; rahvusvahelised veed 12 ja 14

63,38 36,62 63,38 36,62 63,38 36,62 63,38 36,62 63,38 36,62 63,38 36,62

52 PRA/2AC4-C

Harilik süvameregarneel
(Põhjameri)

Ühendkuningriigi ja liidu veed 4;
Ühendkuningriigi veed 2a

77,99 22,01 77,99 22,01 77,99 22,01 77,99 22,01 77,99 22,01 77,99 22,01

53 RJE/7FG.

Peentäpp-rai (7fg)

7f ja 7g

56,36 43,64 53,39 46,61 50,42 49,58 46,86 53,14 44,49 55,51 44,49 55,51

54 RJU/7DE.

Laineline rai (La Manche)

7d ja 7e

69,12 30,88 68,09 31,91 67,06 32,94 65,82 34,18 65,00 35,00 65,00 35,00

55 RNG/5B67-

Kalju-tömppeakala
(läänepoolsed veed)

6 ja 7; Ühendkuningriigi ja
rahvusvahelised veed 5b

95,16

4,84 95,16
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4,84 95,16

4,84 95,16

4,84 95,16

4,84 95,16

4,84

Osakud
#

Kood

Tavanimetus

ICESi püügipiirkonnad

2021
EL

2022

ÜK

EL

2023

ÜK

EL

2024

ÜK

EL

Alates 2026.
aastast

2025

ÜK

EL

ÜK

EL

ÜK

56 RNG/8X14-

Kalju-tömppeakala
(8,9,10,12,14)

8, 9 ja 10; rahvusvahelised veed 12 ja 14

99,71

0,29 99,71

0,29 99,71

0,29 99,71

0,29 99,71

0,29 99,71

0,29

57 SAN/2A3A4.

Tobiaslased (Põhjameri,
kõik madalad)

Ühendkuningriigi ja liidu veed 4;
Ühendkuningriigi veed 2a; liidu veed 3a

97,26

2,74 97,14

2,86 97,03

2,97 96,89

3,11 96,80

3,20 96,80

3,20

58 SBR/678-

Mustlaik-besuugo
(läänepoolsed veed)

6, 7 ja 8

90,00 10,00 90,00 10,00 90,00 10,00 90,00 10,00 90,00 10,00 90,00 10,00

59 SOL/07A.

Merikeel (Iiri meri)

7a

77,15 22,86 77,03 22,97 76,92 23,08 76,79 23,21 76,70 23,30 76,70 23,30

60 SOL/07D.

Merikeel (La Manche'i
idaosa)

7d

80,31 19,69 80,23 19,77 80,15 19,85 80,06 19,94 80,00 20,00 80,00 20,00

61 SOL/07E.

Merikeel (La Manche'i
lääneosa)

7e

38,97 61,03 38,60 61,40 38,24 61,76 37,79 62,21 37,50 62,50 37,50 62,50

62 SOL/24-C.

Merikeel (Põhjameri)

Ühendkuningriigi ja liidu veed 4;
Ühendkuningriigi veed 2a

88,09 11,91 86,81 13,19 85,54 14,46 84,02 15,98 83,00 17,00 83,00 17,00

63 SOL/56-14

Merikeel (Šotimaast läände 6; Ühendkuningriigi ja rahvusvahelised
jäävad veed)
veed 5b; rahvusvahelised veed 12 ja 14

80,00 20,00 80,00 20,00 80,00 20,00 80,00 20,00 80,00 20,00 80,00 20,00

64 SOL/7FG.

Merikeel (7fg)

7f ja 7g

69,35 30,65 68,93 31,07 68,51 31,49 68,01 31,99 67,67 32,33 67,67 32,33

65 SOL/7HJK.

Merikeel (7hjk)

7h, 7j ja 7k

83,33 16,67 83,33 16,67 83,33 16,67 83,33 16,67 83,33 16,67 83,33 16,67
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Osakud
#

Kood

Tavanimetus

ICESi püügipiirkonnad

2021
EL

2022

ÜK

EL

2023

ÜK

EL

2024

ÜK

EL

Alates 2026.
aastast

2025

ÜK

EL

ÜK

EL

ÜK

66 SPR/2AC4-C

Kilu (Põhjameri)

Ühendkuningriigi ja liidu veed 4;
Ühendkuningriigi veed 2a

96,18

67 SPR/7DE.

Kilu (La Manche)

7d ja 7e

28,60 71,40 25,45 74,55 22,30 77,70 18,52 81,48 16,00 84,00 16,00 84,00

68 SRX/07D.

Railised (La Manche'i
idaosa)

7d

84,51 15,49 84,44 15,56 84,36 15,64 84,27 15,73 84,21 15,79 84,21 15,79

69 SRX/2AC4-C

Railised (Põhjameri)

Ühendkuningriigi ja liidu veed 4;
Ühendkuningriigi veed 2a

32,73 67,27 32,29 67,71 31,86 68,14 31,35 68,65 31,00 69,00 31,00 69,00

70 SRX/67AKXD

Railised (läänepoolsed
veed)

Ühendkuningriigi ja liidu veed 6a, 6b, 7a71,06 28,94 70,54 29,46 70,02 29,98 69,40 30,60 68,99 31,01 68,99 31,01
c ja 7e-k

71 T/B/2AC4-C

Harilik kammeljas ja sile
kammeljas (Põhjameri)*

Ühendkuningriigi ja liidu veed 4;
Ühendkuningriigi veed 2a

81,82 18,18 81,37 18,63 80,91 19,09 80,36 19,64 80,00 20,00 80,00 20,00

72 USK/04-C.

Meriluts (Põhjameri)

Ühendkuningriigi ja liidu veed 4

59,46 40,54 59,46 40,54 59,46 40,54 59,46 40,54 59,46 40,54 59,46 40,54

73 USK/567EI.

Meriluts (läänepoolsed
veed)

6 ja 7; Ühendkuningriigi ja
rahvusvahelised veed 5

70,73 29,27 70,55 29,45 70,37 29,63 70,15 29,85 70,00 30,00 70,00 30,00

74 WHG/07A.

Merlang (Iiri meri)

7a

42,27 57,73 41,45 58,55 40,63 59,37 39,65 60,35 39,00 61,00 39,00 61,00

75 WHG/56-14

Merlang (Šotimaast läände 6; Ühendkuningriigi ja rahvusvahelised
jäävad veed)
veed 5b; rahvusvahelised veed 12 ja 14

37,53 62,47 36,67 63,33 35,81 64,19 34,78 65,22 34,09 65,91 34,09 65,91

76 WHG/7X7A-C

Merlang (Keldi meri)*

88,95 11,05 88,89 11,11 88,84 11,16 88,77 11,23 88,73 11,27 88,73 11,27

7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j ja 7k

3,82 96,18

__________________
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3,82 96,18

3,82 96,18

3,82 96,18

3,82 96,18

3,82

36. LISA
A.

Ühendkuningriigi-ELi-Norra kolmepoolne lubatud kogupüük
Osad

#

Kood

Tavanimetus

ICESi püügipiirkonnad

2021
EL

2022

ÜK

EL

2023

ÜK

EL

2024

ÜK

EL

Alates 2026.
aastast

2025

ÜK

EL

ÜK

EL

ÜK

77 COD/2A3AX4

Tursk
(Põhjameri)

4; Ühendkuningriigi veed 2a; 3a see osa, mida ei
hõlma Skagerrak ja Kattegat

47,03 52,97 46,02 53,98 45,02 54,99 43,81 56,19 43,00 57,00 43,00 57,00

78 HAD/2AC4.

Kilttursk
(Põhjameri)

4; Ühendkuningriigi veed 2a

18,45 81,55 17,80 82,20 17,14 82,86 16,35 83,65 15,83 84,17 15,83 84,17

4 ja 7d; Ühendkuningriigi veed 2a

98,18

Heeringas
79 HER/2A47DX (Põhjamere
kaaspüük)
80 HER/4AB.

Heeringas
(Põhjameri)

1,82 98,18

1,82 98,18

1,82 98,18

1,82 98,18

1,82 98,18

1,82

Ühendkuningriigi, liidu ja Norra veed 4 põhja pool
71,33 28,67 70,42 29,58 69,50 30,50 68,41 31,59 67,68 32,32 67,68 32,32
53° 30' põhjalaiust

Heeringas
(Põhjamere
81 HER/4CXB7D
4c, 7d v.a Blackwater
lõunaosa ja La
Manche'i idaosa)

88,76 11,24 88,48 11,52 88,21 11,79 87,87 12,13 87,65 12,35 87,65 12,35

82 PLE/2A3AX4

Atlandi merilest
(Põhjameri)

4; Ühendkuningriigi veed 2a; 3a see osa, mida ei
hõlma Skagerrak ja Kattegat

71,54 28,46 71,54 28,46 71,54 28,46 71,54 28,46 71,54 28,46 71,54 28,46

83 POK/2C3A4

Põhjaatlandi
süsikas
(Põhjameri)

3a ja 4; Ühendkuningriigi veed 2a

77,71 22,29 76,78 23,22 75,85 24,15 74,74 25,26 74,00 26,00 74,00 26,00

84 WHG/2AC4.

Merlang
(Põhjameri)

4; Ühendkuningriigi veed 2a

34,78 65,22 32,71 67,29 30,63 69,37 28,13 71,87 26,47 73,53 26,47 73,53
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B.

Rannikuriikide lubatud kogupüük
Osad

#

Kood

Tavanimetus

ICESi püügipiirkonnad

2021
EL

85 MAC/2A34.

Harilik makrell
(Põhjameri)

Harilik makrell
86 MAC/2CX14- (läänepoolsed
veed)
87 WHB/1X14

C.

Põhjaputassuu
(põhjapoolsed
veed)

3a ja 4; Ühendkuningriigi veed 2a; liidu veed 3b,
3c ja alarajoonid 22-32

93,91

2022

ÜK

EL

6,09 93,78

2023

ÜK

EL

ÜK

6,22 93,65

Ühendkuningriigi, liidu ja rahvusvahelised veed 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 ja 14

Tavanimetus

Püügipiirkond
EL

88 ALB/AN05N

6,35 93,50

ÜK

EL

6,50 93,40

ÜK

EL

6,60 93,40

ÜK
6,60

79,47 20,53 79,35 20,65 79,24 20,76 79,09 20,91 79,00 21,00 79,00 21,00

ICCATi lubatud kogupüük
Kood

EL

Alates 2026.
aastast

2025

6, 7, 8a, 8b, 8d ja 8e; Ühendkuningriigi ja
rahvusvahelised veed 5b; rahvusvahelised veed 2a, 35,15 64,85 34,06 65,94 32,98 67,02 31,67 68,33 30,80 69,20 30,80 69,20
12 ja 14

Osad
#

2024

Pikkuim-tuun (Atlandi ookeani
põhjaosa)

ÜK

Atlandi ookean, põhja pool 5° põhjalaiust

98,48

1,52

89 BFT/AE45WM Harilik tuun (Atlandi ookeani kirdeosa)

Atlandi ookean, ida pool of 45° läänepikkust ja
Vahemeri

99,75

0,25

90 BSH/AN05N

Sinihai (Atlandi ookeani põhjaosa)

Atlandi ookean, põhja pool 5° põhjalaiust

99,90

0,10

91 SWO/AN05N

Mõõkkala (Atlandi ookeani põhjaosa)

Atlandi ookean, põhja pool 5° põhjalaiust

99,99

0,01
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D.

NAFO lubatud kogupüük
Osad

#

Kood

92 COD/N3M.

E.

Tavanimetus

Tursk (NAFO 3M)

Püügipiirkond

NAFO 3M

EL

ÜK

83,66

16,34

Erijuhtumid
Osad

#

Kood

93 COD/1/2B.

F.

Tavanimetus

Tursk (Svalbard)

ICESi püügipiirkonnad

1 ja 2b

EL

ÜK

75,00

25,00

Ainult ühe poole kalavarud
Osad

#

94

Kood

GHL/2A C46

Tavanimetus

Süvalest (Põhjameri ja Šotimaast
läände jäävad veed)

ICES püügipiirkonnad

6; Ühendkuningriigi ja liidu veed 4;
Ühendkuningriigi veed 2a; Ühendkuningriigi ja
rahvusvahelised veed 5b
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EL

ÜK

27,35

72,65

Osad
#

Kood

Tavanimetus

ICES püügipiirkonnad
EL

ÜK

95

HER/06ACL.

Heeringas (Clyde)

6 Clyde

0,00 100,00

96

HER/1/2-

Heeringas (ASH)

Liidu, Fääri saarte, Norra ja rahvusvahelised veed 1
ja 2

70,00

30,00

97

LIN/05EI.

Harilik molva (5)

Ühendkuningriigi ja rahvusvahelised veed 5

81,48

18,52

98

LIN/1/2.

Harilik molva (1,2)

Ühendkuningriigi ja rahvusvahelised veed 1 ja 2

77,78

22,22

99

NEP/5BC6.

Norra salehomaar (Šotimaast läände
jäävad veed)

6; Ühendkuningriigi ja rahvusvahelised veed 5b

2,36

97,64

100 RED/51214D

Meriahvenad [süvamere pelaagilised]
(5,12,14)

Ühendkuningriigi ja rahvusvahelised veed 5;
rahvusvahelised veed 12 ja 14

98,00

2,00

101 RED/51214S

Meriahvenad [madalvee pelaagilised]
(5,12,14)

Ühendkuningriigi ja rahvusvahelised veed 5;
rahvusvahelised veed 12 ja 14

98,00

2,00

102 SBR/10-

Mustlaik-besuugo (Assoorid)

Liidu ja rahvusvahelised veed 10

99,12

0,88

103 SRX/89-C.

Railised (8,9)

Ühendkuningriigi ja liidu veed 8; liidu veed 9

99,78

0,22

104 USK/1214EI

Meriluts (1,2,14)

Ühendkuningriigi ja rahvusvahelised veed 1, 2 ja
14

71,43

28,57

__________________

EU/UK/TCA/35.–38. lisa/et 12

37. LISA

#

Kalavaru kood

Tavanimetus

ICESi püügipiirkonnad

105

ANF/8ABDE.

Euroopa merikurat (8)

8a, 8b, 8d ja 8e

106

BLI/03A-

Sinine molva (3a)

Liidu veed 3a

107

BSF/8910-

Must süsisaba (8, 9, 10)

8, 9 ja 10

108

COD/03AN.

Tursk (Skagerrak)

Skagerrak

109

HAD/03A.

Kilttursk (3a)

3a

110

HER/03A.

Heeringas (3a)

3a

111

HER/03A-BC

Heeringas (3a kaaspüük)

3a

112

HER/6AS7BC

Heeringas (Iirimaast läände jäävad veed)

6aS, 7b ja 7c

113

HKE/03A.

Euroopa merluus (3a)

3a

114

HKE/8ABDE.

Euroopa merluus (8)

8a, 8b, 8d ja 8e

EU/UK/TCA/35.–38. lisa /et 13

#

Kalavaru kood

Tavanimetus

ICESi püügipiirkonnad

115

JAX/08C.

Stauriidid (8c)

8c

116

LEZ/8ABDE.

Kenakammeljad (8)

8a, 8b, 8d ja 8e

117

MAC/2A4A-N

Harilik makrell (Taani eraldis Norra vetes)

Norra veed 2 a ja 4a

118

MAC/8C3411

Harilik makrell (lõunapoolne osa)

8c, 9 ja 10; CECAFi 34.1.1 liidu veed

119

PLE/03AN.

Atlandi merilest (Skagerrak)

Skagerrak

120

SPR/03A.

Kilu (3a)

3a

121

SRX/03A-C.

Railised (3a)

Liidu veed 3a

122

USK/03A.

Meriluts (3a)

3a

123

WHB/8C3411

Põhjaputassuu (lõunapoolne osa)

8c, 9 ja 10; CECAFi 34.1.1 liidu veed

__________________
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38. LISA

PROTOKOLL
VETELE JUURDEPÄÄSU KOHTA
Ühendkuningriik ja liit
KINNITADES iseseisvate rannikuriikide suveräänseid õigusi ja kohustusi, mida pooled kasutavad;
RÕHUTADES, et kummagi poole õigust anda teise poole laevadele kalapüügi eesmärgil juurdepääs
oma vetele kasutatakse tavaliselt iga-aastaste konsultatsioonide käigus pärast asjaomase aasta
lubatud kogupüügi kindlaksmääramist iga-aafstaste konsultatsioonide käigus;
ARVESTADES sotsiaalset ja majanduslikku kasu, mis tuleneb järgmisest stabiilsusperioodist, mille
jooksul kaluritel lubatakse kuni 30. juunini 2026 omada jätkuvalt juurdepääsu teise poole vetele,
nagu enne käesoleva lepingu jõustumist,
ON KOKKU LEPPINUD järgmises:

ARTIKKEL 1
Kehtestatakse kohanemisperiood. Kohanemisperiood kestab 1. jaanuarist 2021 kuni 30. juunini
2026.
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ARTIKKEL 2
1.

Erandina käesoleva lepingu artikli 500 lõigetest 1, 3, 4, 5, 6 ja 7 võimaldab pool teise poole
laevadele kohanemisperioodil täieliku juurdepääsu oma vetele, et püüda:
a)

35. lisas ning 36. lisa tabelites A, B ja F loetletud kalavarusid tasemel, mis on
mõistlikult kooskõlas poolte vastavate osakutega lubatud kogupüügist;

b)

kvoodiväliseid kalavarusid tasemel, mis on võrdne kõnealuse poole keskmise
püügitonnaažiga teise poole vetes aastatel 2012–2016;

c)

tingimustele vastavate laevade puhul poolte vetele, mis asuvad kuue kuni
kaheteistkümne meremiili raadiuses lähtejoonest ICESi rajoonides 4c ja 7d–g, määral,
mil tingimustele vastavatel kummagi poole kalalaevadel oli juurdepääs sellele alale
31. detsembril 2020.

Punkti c kohaldamisel tähendab „tingimustele vastav laev“ poole laeva, mis aastatel 2012–
2016 püüdis kala eelmises lauses nimetatud piirkonnas vähemalt nelja aasta jooksul, või selle
otsest asenduslaeva.
2.

Kumbki pool teavitab teist poolt igast muudatusest vetele juurdepääsu tasemes ja tingimustes,
mida hakatakse kohaldama alates 1. juulist 2026.

3.

Käesoleva lepingu artiklit 501 kohaldatakse mutatis mutandis seoses iga muudatusega
käesoleva artikli lõike 2 alusel ajavahemikul alates 1. juulist 2026 kuni 31. detsember 2026.
__________________
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39. LISA
DNA, SÕRMEJÄLGEDE JA SÕIDUKITE
REGISTREERIMISANDMETE VAHETAMINE
0. PEATÜKK
ÜLDSÄTTED

ARTIKKEL 1
Eesmärk
Käesoleva lisa eesmärk on kehtestada andmekaitse-, haldus- ja tehnilised sätted, mis on vajalikud
käesoleva lepingu kolmanda osa II jaotise rakendamiseks.

ARTIKKEL 2
Tehnilised spetsifikatsioonid
Riigid järgivad ühiseid tehnilisi spetsifikatsioone kõikide taotluste ja vastuste puhul, mis on seotud
DNA-profiilide, daktüloskoopiliste andmete ja sõidukite registreerimisandmete otsingute ja
võrdlemisega. Need tehnilised spetsifikatsioonid on esitatud 1.–3. peatükis.
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ARTIKKEL 3

Andmesidevõrk
DNA-andmete, daktüloskoopiliste andmete ja sõidukite registreerimisandmete elektrooniline
vahetamine riikide vahel toimub üleeuroopalise telemaatilise arvutivõrgu haldusüksustevahelise
(TESTA II) andmesidevõrgu ja selle edasiarenduste kaudu.

ARTIKKEL 4
Automatiseeritud andmevahetuse kättesaadavus
Riigid võtavad kõik vajalikud meetmed tagamaks, et DNA-andmete, daktüloskoopiliste andmete ja
sõidukite registreerimisandmete automatiseeritud otsing või võrdlemine on võimalik 24 tundi
päevas ja seitse päeva nädalas. Tehnilise rikke korral teatavad riikide riiklikud kontaktpunktid
sellest üksteisele viivitamata ning lepivad kokku ajutises alternatiivses teabevahetuskorralduses
vastavalt kohaldatavatele õigussätetele. Automatiseeritud andmevahetus taastatakse võimalikult
kiiresti.
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ARTIKKEL 5

DNA-andmete ja daktüloskoopiliste andmete viitenumbrid
Käesoleva lepingu artiklites 529 ja 533 osutatud viitenumbrid koosnevad järgmistest osadest:
a)

kood, mis võimaldab riigil kokkulangevuse korral saada isikuandmeid ja muud teavet oma
andmebaasidest, et edastada seda ühele, mitmele või kõigile riikidele kooskõlas käesoleva
lepingu artikliga 536;

b)

kood, mis näitab DNA-profiili või daktüloskoopiliste andmete riiklikku päritolu; ning

c)

DNA-andmete korral kood, mis näitab DNA-profiili liiki.

ARTIKKEL 6
DNA-andmete vahetamise põhimõtted
1.

Riigid kasutavad DNA-andmete vahetamiseks kehtivaid standardeid, nagu Euroopa
standardkogum (ESS) või Interpoli lookuste standardkogum (ISSOL).

2.

DNA-profiilide automatiseeritud otsingu ja võrdlemise puhul toimub edastamine
detsentraliseeritud süsteemis.
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3.

Tuleb võtta sobivad meetmed, et tagada teistele riikidele edastatavate andmete
konfidentsiaalsus ja terviklus, kasutades muu hulgas nende krüpteerimist.

4.

Riigid võtavad vajalikud meetmed, et tagada teistele riikidele võrdlemiseks kättesaadavaks
tehtud või saadetud DNA-profiilide terviklus ning et tagada selliste meetmete vastavus
rahvusvahelistele standarditele, nagu ISO 17025.

5.

Riigid kasutavad riikide koode vastavalt ISO 3166-1 alfa-2 standardile.

ARTIKKEL 7
DNA-andmetega seotud taotluste ja vastuste eeskirjad
1.

Käesoleva lepingu artiklis 530 või 531 osutatud automatiseeritud otsingu või võrdlemise
taotlus sisaldab üksnes järgmist teavet:
a)

taotluse esitanud riigi kood;

b)

taotluse kuupäev, kellaaeg ja number;

c)

DNA-profiilid ja nende viitenumbrid;

d)

edastatud DNA-profiilide liik (identifitseerimata DNA-profiilid või DNA-viiteprofiilid);
ning
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e)

2.

andmebaasisüsteemide kontrolliks ja automatiseeritud otsingute kvaliteedi kontrolliks
vajalik teave.

Lõikes 1 osutatud taotlustele antud vastus (kokkulangevuse aruanne) sisaldab ainult järgmist
teavet:
a)

teave selle kohta, kas oli üks või mitu kokkulangevust või kokkulangevusi ei olnud;

b)

taotluse kuupäev, kellaaeg ja number;

c)

vastuse kuupäev, kellaaeg ja viitenumber;

d)

taotluse esitanud ja taotluse saanud riikide koodid;

e)

taotluse esitanud ja taotluse saanud riikide viitenumbrid;

f)

edastatud DNA-profiilide liik (identifitseerimata DNA-profiilid või DNA-viiteprofiilid);

g)

taotletud DNA-profiilid ja need, mille puhul esines kokkulangevus; ning

h)

andmebaasisüsteemide kontrolliks ja automatiseeritud otsingute kvaliteedi kontrolliks
vajalik teave.
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3.

Kokkulangevuse kohta esitatakse automaatne teatis, kui automatiseeritud otsingu või
võrdlemise tulemusel on saadud miinimumarvu lookuste kokkulangevus. See miinimumarv
on kindlaks määratud 1. peatükis.

4.

Riigid tagavad, et taotlused on kooskõlas käesoleva lepingu artikli 529 lõike 3 kohaselt
esitatud avaldustega.

ARTIKKEL 8
Artikli 530 kohasel identifitseerimata DNA-profiilide automatiseeritud otsingu tegemisel
kohaldatav andmeedastuskord
1.

Kui identifitseerimata DNA-profiili põhjal tehtud otsingus ei leitud kokkulangevust riiklikus
andmebaasis või leiti kokkulangevus identifitseerimata DNA-profiiliga, võib selle
identifitseerimata DNA-profiili seejärel edastada kõigi teiste riikide andmebaasidele ja kui
selle identifitseerimata DNA-profiili põhjal tehtud otsingu käigus leitakse kokkulangevus
DNA-viiteprofiilidega ja/või identifitseerimata DNA-profiilidega teiste riikide
andmebaasides, teatatakse nendest kokkulangevustest automaatselt ja DNA-viiteandmed
edastatakse taotluse teinud riigile; kui teiste riikide andmebaasides kokkulangevust ei leita,
teatatakse sellest automaatselt taotluse esitanud riigile.

2.

Kui identifitseerimata DNA-profiili põhjal tehtud otsingus on teiste riikide andmebaasides
leitud kokkulangevus, võib iga asjaomane riik lisada sellekohase märkuse oma riiklikusse
andmebaasi.
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ARTIKKEL 9

Artikli 530 kohasel DNA-viiteprofiilide automatiseeritud otsingu tegemisel kohaldatav
andmeedastuskord
Kui DNA-viiteprofiili põhjal tehtud otsingus ei leitud kokkulangevust DNA-viiteprofiiliga riiklikus
andmebaasis või kui leiti kokkulangevus identifitseerimata DNA-profiiliga, võib selle DNAviiteprofiili edastada kõigi teiste riikide andmebaasidele ja kui selle DNA-viiteprofiili põhjal tehtud
otsingus leitakse kokkulangevused DNA-viiteprofiilidega ja/või identifitseerimata DNAprofiilidega teiste riikide andmebaasides, teatatakse nendest kokkulangevustest automaatselt ning
DNA-viiteandmed edastatakse taotluse esitanud riigile; kui teiste riikide andmebaasides
kokkulangevust ei leita, teatatakse sellest automaatselt taotluse esitanud riigile.

ARTIKKEL 10
Artikli 531 kohasel identifitseerimata DNA-profiilide automatiseeritud võrdlemisel kohaldatav
andmeedastuskord
1.

Kui identifitseerimata DNA-profiiliga võrdlemisel leitakse teiste riikide andmebaasides
kokkulangevused DNA-viiteprofiilidega ja/või identifitseerimata DNA-profiilidega,
teavitatakse nendest kokkulangevustest automaatselt ning DNA-viiteandmed edastatakse
taotluse esitanud riigile.
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2.

Kui identifitseerimata DNA-profiiliga võrdlemisel leitakse teiste riikide andmebaasides
kokkulangevused identifitseerimata DNA-profiilidega või DNA viiteprofiilidega, võib iga
asjaomane riik lisada sellekohase märkuse oma riiklikusse andmebaasi.

ARTIKKEL 11
Daktüloskoopiliste andmete vahetamise põhimõtted
1.

Daktüloskoopiliste andmete digitaliseerimisel ja nende edastamisel teistele riikidele
kasutatakse ühtset andmevormingut, mis on kindlaks määratud 2. peatükis.

2.

Iga riik tagab, et tema edastatud daktüloskoopilised andmed on sõrmejälgede automatiseeritud
tuvastamise süsteemi (AFIS) abil võrdlemiseks piisava kvaliteediga.

3.

Daktüloskoopiliste andmete vahetamiseks kohaldatavat andmeedastuskorda rakendatakse
detsentraliseeritud süsteemis.

4.

Võetakse sobivad meetmed, et tagada teistele riikidele saadetavate daktüloskoopiliste
andmete konfidentsiaalsus ja terviklus, kasutades muu hulgas nende krüpteerimist.

5.

Riigid kasutavad riikide koode vastavalt ISO 3166-1 alfa-2 standardile.
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ARTIKKEL 12

Daktüloskoopiliste andmete põhjal otsingute tegemise suutlikkus
1.

Iga riik tagab, et tema otsingu tegemise taotlused ei ületa taotluse saanud riigi poolt kindlaks
määratud otsingute tegemise suutlikkust. Ühendkuningriik teatab oma maksimaalse otsingute
tegemise suutlikkuse päeva kohta nii identifitseeritud isikute daktüloskoopiliste andmete
puhul kui ka veel identifitseerimata isikute daktüloskoopiliste andmete puhul.

2.

Maksimaalne daktüloskoopiliste andmete hulk, mis on ühe edastuse käigus kontrollimiseks
lubatud edastada, on sätestatud 2. peatükis.

ARTIKKEL 13
Daktüloskoopiliste andmetega seotud taotluste ja vastuste eeskirjad
1.

Taotluse saanud riik kontrollib viivitamata edastatud daktüloskoopiliste andmete kvaliteeti,
kasutades täielikult automatiseeritud menetlust. Juhul kui andmed on automatiseeritud
võrdluseks sobimatud, teatab taotluse saanud riik sellest viivitamata taotluse esitanud riigile.

2.

Taotluse saanud riik teeb otsingud taotluste saamise järjekorras. Taotlused töödeldakse
24 tunni jooksul täielikult automatiseeritud menetlust kasutades. Taotluse esitanud riik võib
paluda oma taotluste menetlemise kiirendamist, kui tema siseriiklik õigus seda ette näeb, ja
taotluse saanud riik viib need otsingud läbi viivitamata. Kui tähtaegadest ei ole võimalik
vääramatu jõu tõttu kinni pidada, viiakse võrdlus läbi niipea kui takistused on kõrvaldatud.
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ARTIKKEL 14

Sõidukite registreerimisandmete automatiseeritud otsingu põhimõtted
1.

Sõidukite registreerimisandmete automatiseeritud otsingu tegemiseks kasutavad riigid
Euroopa mootorsõidukite ja juhilubade infosüsteemi (EUCARIS) rakendustarkvara
eriversiooni, mis on spetsiaalselt välja töötatud käesoleva lepingu artikli 537 kohaldamiseks,
ning selle tarkvara muudetud versioone.

2.

Sõidukite registreerimisandmete automatiseeritud otsing toimub detsentraliseeritud
struktuuris.

3.

EUCARISe süsteemis vahetatav teave edastatakse krüpteeritult.

4.

Sõidukite registreerimisandmete andmeühikud, mida võib vahetada, on määratletud 3.
peatükis.

5.

Käesoleva lepingu artikli 537 rakendamisel võivad riigid teha eelisjärjekorras otsinguid, mis
on seotud raskete kuritegude vastu võitlemisega.

ARTIKKEL 15
Kulud
Iga riik kannab artikli 14 lõikes 1 osutatud süsteemi EUCARIS rakendustarkvara haldamise,
kasutamise ja hooldamisega seotud kulud.
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ARTIKKEL 16

Eesmärk
1.

Andmeid saaval riigil on lubatud isikuandmeid töödelda üksnes eesmärkidel, milleks andmed
on käesoleva lepingu kolmanda osa II jaotise kohaselt edastatud. Töötlemine muudel
eesmärkidel on lubatud ainult registrit haldava riigi eelneval loal ja üksnes andmeid saava
riigi õiguse kohaselt. Sellise loa võib anda tingimusel, et kõnealune muudel eesmärkidel
töötlemine on lubatud registrit haldava riigi õigusega.

2.

Otsingut tegeval või andmeid võrdleval riigil on lubatud artiklite 530, 531 ja 534 kohaselt
edastatud andmeid töödelda üksnes selleks, et:
a)

teha kindlaks, kas võrreldavad DNA-profiilid või daktüloskoopilised andmed omavahel
kokku langevad;

b)

nende andmete omavahelise kokkulangevuse korral koostada ja esitada kooskõlas
siseriikliku õigusega politsei- või õigusasutuse õigusabitaotlus;

c)
3.

andmeid käesoleva peatüki artikli 19 tähenduses salvestada.

Registrit haldav riik võib talle edastatud andmeid töödelda kooskõlas artiklitega 530, 531 ja
534 üksnes juhul, kui see on vajalik võrdlemiseks, otsingutele automaatvastuste andmiseks
või käesoleva peatüki artikli 19 kohaseks salvestamiseks. Edastatud andmed kustutatakse
viivitamata pärast andmete võrdlemist või otsingutele automaatvastuste saamist, kui ei ole
vajalik edasine töötlemine käesoleva artikli lõike 2 punktides b ja c nimetatud eesmärkidel.

EU/UK/TCA/39.–46. lisa/et 11

4.

Registrit haldav riik võib kooskõlas käesoleva lepingu artikliga 537 edastatud teavet kasutada
üksnes juhul, kui see on vajalik otsingutele automaatvastuste andmiseks või käesoleva peatüki
artikli 19 kohaseks salvestamiseks. Edastatud andmed kustutatakse viivitamata pärast
otsingutele automaatvastuste saamist, kui edasine töötlemine käesoleva peatüki artikli 19
kohaseks salvestamiseks ei ole vajalik. Otsingut tegev riik võib vastusena saadud andmeid
kasutada ainult sel eesmärgil, milleks otsing tehti.

ARTIKKEL 17
Andmete õigsus, ajakohasus ja säilitusaeg
1.

Riigid tagavad isikuandmete õigsuse ja ajakohasuse. Kui ex officio ilmneb või andmesubjekt
teatab, et edastatud on ebaõigeid andmeid või andmeid, mida ei oleks pidanud edastama,
teavitatakse sellest viivitamata andmeid saavat riiki. Asjaomasel riigil (asjaomastel riikidel)
on kohustus kõnealused andmed parandada või kustutada. Lisaks parandatakse edastatud
isikuandmed nende ebaõigsuse tuvastamise korral. Kui andmeid saaval organil on põhjust
arvata, et edastatud andmed on ebaõiged või et need tuleks kustutada, teavitatakse sellest
viivitamata andmeid edastavat organit.

2.

Andmed, mille õigsuse andmesubjekt vaidlustab ning mille õigsust või ebaõigsust ei saa
kindlaks teha, varustatakse andmesubjekti taotlusel hoiatusmärkega kooskõlas riikide
õigusega. Kui hoiatusmärge on lisatud, võib selle eemaldada kooskõlas riikide õigusega ja
ainult andmesubjekti loal või pädeva kohtu või sõltumatu andmekaitseasutuse otsuse alusel.
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3.

Edastatud isikuandmed, mida ei oleks pidanud edastama või saama, kustutatakse.
Õiguspäraselt edastatud ja saadud andmed kustutatakse:
a)

kui andmed ei ole vajalikud või ei ole enam vajalikud sellel eesmärgil, milleks need
edastati; kui isikuandmeid edastati ilma taotluseta, kontrollib andmeid saav organ
viivitamatult, kas need on vajalikud eesmärgil, milleks need edastati;

b)

pärast andmeid edastava riigi õiguses sätestatud maksimaalse andmete hoidmise aja
lõppemist, kui andmeid edastav organ teavitas andmeid saavat organit andmete
edastamisel nimetatud maksimumajavahemikust.

4.

Kui on põhjust arvata, et kustutamine kahjustab andmesubjekti huve, suletakse andmed
kustutamise asemel kooskõlas siseriikliku õigusega. Suletud andmeid võib edastada või
kasutada üksnes eesmärgil, mille tõttu neid ei kustutatud.

ARTIKKEL 18
Tehnilised ja korralduslikud meetmed andmekaitse ja andmeturbe tagamiseks
1.

Andmeid edastavad ja saavad organid astuvad samme, et tagada isikuandmete tõhus kaitse
juhusliku või volituseta hävitamise, juhusliku kaotsimineku, volituseta või juhusliku
muutmise või volituseta avalikustamise eest.
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2.

Automatiseeritud otsingumenetluse tehnilise spetsifikatsiooni üksikasjad sätestatakse
käesoleva lepingu artiklis 539 osutatud rakendusmeetmetega, millega tagatakse, et:
a)

andmekaitse ja andmeturbe, eelkõige andmete konfidentsiaalsuse ja tervikluse
tagamiseks võetakse uusimaid tehnilisi meetmeid;

b)

üldiselt ligipääsetavate võrkude kasutamisel kasutavad pädevad asutused tunnustatud
krüpteerimis- ja autoriseerimistoiminguid; ning

c)

otsingute lubatavust kooskõlas käesoleva peatüki artikli 19 lõigetega 2, 5 ja 6 saab
kontrollida.

ARTIKKEL 19
Logimine ja salvestamine:
automatiseeritud ja automatiseerimata andmeedastust käsitlevad erieeskirjad
1.

Riigid tagavad, et kõik automatiseerimata isikuandmete edastused ja kättesaamised registrit
haldava organi ja otsingut tegeva organi poolt logitakse, et kontrollida andmeedastuse
lubatavust. Logitakse järgmine teave:
a)

andmeedastuse põhjus;
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2.

b)

edastatavad andmed;

c)

andmeedastuse kuupäev ning

d)

otsingut tegeva organi ja registrit haldava organi nimi või viitekood.

Käesoleva lepingu artiklite 530, 534 ja 537 alusel tehtava andmete automatiseeritud otsingu
puhul ja automatiseeritud võrdluse puhul vastavalt käesoleva lepingu artiklile 531
kohaldatakse järgmist:
a)

automatiseeritud otsinguid või võrdlusi võivad teostada ainult riiklike kontaktpunktide
erivolitustega ametnikud. Automatiseeritud otsinguid või võrdlusi läbi viima volitatud
ametnike nimekiri tehakse taotluse korral kättesaadavaks lõikes 6 osutatud
järelevalveasutustele ja teistele riikidele;

b)

riigid tagavad, et registrit haldav organ ning otsingut tegev organ salvestavad kõik
isikuandmete edastamised ja kättesaamised, kaasa arvatud teatise selle kohta, kas
kokkulangevus esineb või mitte. Salvestatakse järgmine teave:
i)

edastatavad andmed;

ii)

andmeedastuse kuupäev ja täpne aeg ja

iii)

otsingut tegeva organi ja registrit haldava organi nimi või viitekood.
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3.

Otsingut tegev organ salvestab samuti andmed otsingu või andmeedastuse põhjuste kohta ning
otsingut teostanud ametniku ja otsinguks või andmeedastuseks korralduse andnud ametniku
identifitseerimistunnuse.

4.

Andmed salvestanud organ edastab salvestatud andmed taotluse korral viivitamata asjaomase
riigi pädevatele andmekaitseasutustele hiljemalt nelja nädala jooksul taotluse saamisest.
Salvestatud andmeid võib kasutada üksnes järgmistel eesmärkidel:

5.

a)

andmekaitse järelevalve;

b)

andmeturbe tagamine.

Salvestatud andmeid kaitstakse sobivate meetmete abil sobimatu kasutamise eest ja teiste
väärkasutuse viiside eest ning neid hoitakse kaks aastat. Säilitusaja lõppemisel kustutatakse
salvestatud andmed viivitamata.

6.

Isikuandmete edastamise või kättesaamise õiguspärasuse kontrollimise kohustus lasub
asjaomaste riikide sõltumatutel andmekaitse- või asjakohasel juhul õigusasutustel. Igaüks
võib taotleda, et kõnealused asutused kontrolliksid nende isikut käsitleva teabe töötlemise
õiguspärasust kooskõlas siseriikliku õigusega. Sõltumata sellistest taotlustest, kontrollivad
need asutused ning andmete salvestamise eest vastutavad organid pisteliselt andmeedastuse
õiguspärasust asjaomaste registrite alusel.
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7.

Sõltumatud andmekaitseasutused hoiavad sellise pistelise kontrolli tulemusi inspekteerimiseks
18 kuud. Pärast nimetatud ajavahemikku kustutatakse need viivitamata. Teise riigi sõltumatu
andmekaitseasutus võib paluda andmekaitseasutusel kasutada oma volitusi kooskõlas
siseriikliku õigusega. Riikide sõltumatud andmekaitseasutused täidavad vastastikuse koostöö
raames vajalikke inspekteerimisülesandeid, eelkõige vahetades asjakohast teavet.

ARTIKKEL 20
Andmesubjektide õigused kahjuhüvitisele
Kui riigi organ on isikuandmeid edastanud käesoleva lepingu kolmanda osa II jaotise kohaselt, ei
saa edastatud andmete ebaõigsus olla teise riigi andmeid saavale organile põhjuseks, mille alusel
siseriikliku õiguse kohaselt vältida vastutust kahju kannatanud isiku ees. Kui andmeid saavalt
organilt mõistetakse välja kahjuhüvitis edastatud ebaõigete andmete kasutamise eest, hüvitab
andmed edastanud organ andmeid saavale organile kahjuhüvitisena makstud summa täies ulatuses.

ARTIKKEL 21
Riikide taotletav teave
Taotluse korral teavitab andmeid saav riik andmeid edastavat riiki saadud andmete töötlemisest
ning saadud tulemusest.
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ARTIKKEL 22
Avaldused ja teave määratud riiklike kontaktpunktide kohta
1.

Ühendkuningriik edastab oma käesoleva lepingu artikli 529 lõike 3 ja käesoleva peatüki
artikli 12 lõike 1 kohased avaldused ning teabe käesoleva lepingu artikli 535 lõike 1 ja artikli
537 lõike 3 kohaselt määratud kontaktpunktide kohta õiguskaitse- ja õigusalase koostöö
erikomiteele.

2.

Faktiline teave, mille esitab Ühendkuningriik nende avaldustega ja määratud kontaktpunkte
käsitleva teabega ning mille esitavad liikmesriigid käesoleva lepingu artikli 539 lõike 3
kohaselt, lisatakse otsuse 2008/616/JSK artikli 18 lõikes 2 osutatud juhendisse.

3.

Riigid võivad lõike 1 kohaselt esitatud avaldusi ja teavet igal ajal õiguskaitse- ja õigusalase
koostöö erikomiteele esitatava teatega muuta. Õiguskaitse- ja õigusalase koostöö erikomitee
edastab kõik saadud avaldused nõukogu peasekretariaadile.

4.

Nõukogu peasekretariaat teavitab õiguskaitse- ja õigusalase koostöö erikomiteed kõigist
lõikes 2 osutatud juhendis tehtud muudatustest.
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ARTIKKEL 23
Artiklis 540 osutatud otsuste
ettevalmistamine
1.

Nõukogu teeb käesoleva lepingu artiklis 540 osutatud otsuse, tuginedes hindamisaruandele,
mis põhineb küsimustikul.

2.

Käesoleva lepingu kolmanda osa II jaotise kohase automatiseeritud andmevahetuse puhul
põhineb hindamisaruanne ka hindamiskülastusel ja süsteemi katselisel kasutamisel, mis
toimuvad vajaduse korral siis, kui Ühendkuningriik on teavitanud õiguskaitse- ja õigusalase
koostöö erikomiteed sellest, et ta on täitnud käesoleva lepingu kolmanda osa II jaotisest
tulenevad kohustused, ja esitab käesoleva peatüki artiklis 22 ette nähtud avaldused. Menetluse
täiendavad üksikasjad on sätestatud käesoleva lisa 4. peatükis.

ARTIKKEL 24
Statistika ja aruandlus
1.

Käesoleva lepingu kolmanda osa II jaotise kohase andmevahetuse haldusliku, tehnilise ja
rahalise rakendamise hindamine toimub korrapäraselt. Hinnatakse neid andmekategooriaid,
mille puhul on andmete vahetamine asjaomaste riikide vahel alanud. Hindamine põhineb
vastavate riikide aruannetel.
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2.

Iga riik kogub statistilisi andmeid automatiseeritud andmevahetuse tulemuste kohta.
Võrreldavuse tagamiseks koostab asjaomane nõukogu töörühm statistilise mudeli. Need
statistilised andmed edastatakse igal aastal õiguskaitse- ja õigusalase koostöö erikomiteele.

3.

Lisaks palutakse riikidel korrapäraselt ja mitte sagedamini kui kord aastas esitada täiendavat
teavet automatiseeritud andmevahetuse rakendamise halduslike, tehniliste ja finantsaspektide
kohta; seda teavet on vaja protsessi analüüsimiseks ja täiustamiseks.

4.

Käesoleva artikliga seoses on asjakohased liikmesriikide poolt kooskõlas otsustega
2008/615/JSK ja 2008/616/JSK koostatud statistika ja aruanded.

1. PEATÜKK
DNA-ANDMETE VAHETAMINE
1.

DNAga seotud kriminalistika alased küsimused, kokkulangevuse alased eeskirjad ja
algoritmid

1.1. DNA-profiilide omadused
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DNA-profiil võib sisaldada 24 paari arve, mis tähistavad 24 lookusesse kuuluvaid alleele, mida
kasutab ka Interpol DNAga seotud menetlustes. Nende lookuste nimetused on esitatud järgmises
tabelis:
VWA

TH01

D21S11

FGA

D8S1179 D3S1358

D18S51

Amelogenin

TPOX

CSF1P0

D13S317

D7S820

D5S818

D16S539

D2S1338 D19S433

Penta D

Penta E

FES

F13A1

F13B

SE33

CD4

GABA

Seitse halliga märgitud lookust ülemises reas moodustavad praeguse Euroopa lookuste
standardkogumi (ESS) ja Interpoli lookuste standardkogumi (ISSOL).
Eeskirjad kasutamiseks kõlblike DNA-profiilide kohta:
Riikide poolt otsingu ja võrdlemise jaoks kättesaadavaks tehtavad DNA-profiilid ning samuti
otsingu ja võrdlemise tegemiseks edastatavad DNA-profiilid peavad sisaldama vähemalt kuut
täielikult kindlaksmääratud1 lookust ja võivad sisaldada täiendavaid lookuseid või tühje
andmevälju, kui need on olemas. DNA-viiteprofiilid peavad sisaldama vähemalt kuut ESSi
kuuluvast seitsmest lookusest. Kokkulangevuste täpsuse suurendamiseks salvestatakse DNAprofiilide indekseeritud andmebaasi kõik olemasolevad andmed alleelide kohta ning neid
kasutatakse otsingu ja võrdlemise tegemiseks. Kõik riigid peaksid nii kiiresti kui praktilisest
seisukohast võimalik rakendama kõik uued ELi poolt vastu võetud Euroopa lookuste
standardkogumid.
Segaprofiilide kasutamine ei ole lubatud, seega iga lookuse alleelid tähistatakse üksnes kahe arvuga,
mis võivad homosügootsuse korral olla ühes lookuses samad.

1

„Täielikult kindlaksmääratud“ tähendab, et hõlmatud on haruldaste alleelide väärtused.
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Asendusmärke ja mikrovariante tuleb kasutada järgmiste eeskirjade kohaselt:
–

Iga profiilis sisalduv mittearvuline märk (nt „o“, „f“, „r“, „na“, „nr“ või „un“) tuleb andmete
eksportimiseks asendada automaatselt asendusmärgiga *, välja arvatud amelogeniini korral,
ning otsing tuleb teha kõigi märkide suhtes.

–

Profiilis sisalduvad arvulised väärtused „0“, „1“ või „99“ tuleb andmete eksportimiseks
asendada automaatselt asendusmärgiga * ning otsing tuleb teha kõigi märkide suhtes.

–

Kui ühe lookuse puhul märgitakse kolm alleeli, võetakse arvesse esimest alleeli ja kaks
ülejäänud alleeli tuleb andmete eksportimiseks asendada automaatselt asendusmärgiga * ning
otsing tuleb teha kõigi märkide suhtes.

–

Kui esimese või teise alleeli märgistus on asendatud asendusmärgiga, tuleb otsing teha
lookuse arvulise märgi mõlema permutatsiooni põhjal (nt märgistus 12, * võib langeda kokku
märgistusega 12,14 või 9,12).

–

Pentanukleotiidsete lookuste (penta D, penta E ja CD4) mikrovariantide korral otsitakse
kokkulangevust järgmiselt:
x.1 = x, x.1, x.2
x.2 = x.1, x.2, x.3
x.3 = x.2, x.3, x.4
x.4 = x.3, x.4, x + 1.
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–

Tetranukleotiidsete lookuste (ülejäänud lookused on tetranukleotiidsed) mikrovariantide
korral otsitakse kokkulangevust järgmiselt:
x.1 = x, x.1, x.2
x.2 = x.1, x.2, x.3
x.3 = x.2, x.3, x + 1.

1.2. Kokkulangevuse alased eeskirjad
Kahe DNA-profiili võrdlemine viiakse läbi lookuste põhjal, mille kohta on mõlema DNA-profiili
puhul teada alleelipaarid. Vähemalt kuus täielikult kindlaksmääratud lookust (välja arvatud
amelogeniin) DNA-profiilides peavad omavahel kokku langema enne, kui antakse vastus
kokkulangevuse kohta.
Täielik kokkulangevus (kvaliteet 1) on selline kokkulangevus, kus võrreldud lookuste, mis tavaliselt
kuuluvad esitatud või saadud taotlustega seotud DNA-profiilidesse, kõik alleelid on samad.
Ligikaudne kokkulangevus on selline kokkulangevus, kus kahes DNA-profiilis esineb kõigis
võrreldud alleelides erinevus vaid ühe alleeli puhul (kvaliteet 2, 3 ja 4). Ligikaudne kokkulangevus
on võimalik üksnes juhul, kui kahes võrreldud DNA-profiilis esineb vähemalt kuus täielikult
kindlaksmääratud kokkulangevat lookust.
Ligikaudse kokkulangevuse põhjuseks võib olla:
–

inimlik trükiviga DNA-profiili andmete sisestamisel otsingutaotlusesse või DNA andmebaasi,
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–

DNA-profiili genereerimise käigus tekkinud viga alleeli määramisel või alleeli nimetamisel.

1.3. Vastuste esitamise eeskirjad
Vastused esitatakse nii täieliku ja ligikaudse kokkulangevuse kui ka kokkulangevuse puudumise
korral.
Vastus kokkulangevuse kohta saadetakse taotluse esitanud riiklikule kontaktpunktile ning tehakse
samuti kättesaadavaks taotluse saanud riiklikule kontaktpunktile (et tal oleks võimalik hinnata
taotluste laadi ja hulka, mis võidakse kooskõlas käesoleva lepingu artikliga 536 järgnevalt esitada
kokkulangevuse andnud DNA-profiiliga seotud olemasolevate isiku- ja muude andmete saamiseks).
2.

Riigikoodide tabel

Käesoleva lepingu kolmanda osa II jaotise kohaselt kasutatakse domeeninimede ja muude selliste
konfiguratsiooni parameetrite, mis on vajalikud Prümi lepingu kohase DNA-andmete suletud
võrgus vahetamise rakenduste jaoks, määratlemisel ISO 3166-1 standardi kohaseid kahetähelisi
koode.
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ISO 3166-1 standardi kohased kahetähelised koodid on järgmised kahetähelised riigikoodid.

3.

Riigi nimi

Kood

Riigi nimi

Kood

Belgia

BE

Leedu

LT

Bulgaaria

BG

Luksemburg

LU

Tšehhi Vabariik

CZ

Ungari

HU

Taani

DK

Malta

MT

Saksamaa

DE

Madalmaad

NL

Eesti

EE

Austria

AT

Iirimaa

IE

Poola

PL

Kreeka

EL

Portugal

PT

Hispaania

ES

Rumeenia

RO

Prantsusmaa

FR

Slovakkia

SK

Horvaatia

HR

Sloveenia

SI

Itaalia

IT

Soome

FI

Küpros

CY

Rootsi

SE

Läti

LV

Ühendkuningriik

UK

Funktsionaalne analüüs

3.1. Süsteemi kättesaadavus
Käesoleva lepingu artikli 530 kohaselt esitatud taotlused peaksid jõudma sihtmärgiks oleva
andmebaasini nende saatmise kronoloogilises järjekorras ning vastused tuleks saata nii, et need
jõuaksid taotluse esitanud riiki 15 minuti jooksul pärast taotluse saabumist andmebaasi.
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3.2. Teine etapp
Kui riik saab vastuse kokkulangevuse kohta, on selle riigi riiklik kontaktpunkt vastutav taotluses
esitatud profiilis sisalduvate andmete ja vastuseks saadud profiili(de)s sisalduvate andmete
võrdlemise eest, et kinnitada ja kontrollida, et profiil omab tõendi väärtust. Riiklikud
kontaktpunktid võivad kinnituse andmiseks üksteisega otse ühendust võtta.
Õigusabi andmise menetlused algavad pärast kahe profiili vahelise kokkulangevuse kinnitamist,
tuginedes täielikule kokkulangevusele või ligikaudsele kokkulangevusele, mis on tehtud kindlaks
automaatse andmete võrdlemise etapis.
4.

DNA liidese juhenddokument

4.1. Sissejuhatus
4.1.1. Eesmärgid
Selles peatükis määratletakse nõuded DNA-profiili andmete vahetamiseks kõigi riikide DNA
andmebaaside süsteemide vahel. Päises paiknevad väljad on määratletud konkreetselt Prümi lepingu
kohaseks DNA-andmete vahetamiseks; andmete osa põhineb DNA-profiili kuuluvate XMLstruktuuris andmete osal, mis on koostatud Interpoli DNA-andmete vahetamise sidesüsteemi jaoks.
Andmeid vahetatakse SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) ning muude uusimate tehnoloogiate
abil, kasutades võrguteenuse pakkuja keskset e-posti vaheserverit. XML-fail edastatakse kirja sisus.
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4.1.2. Rakendusala
Liidese juhenddokumendis määratakse kindlaks üksnes sõnumi (kirja) sisu. Kõik konkreetselt võrgu
ja e-postiga seotud aspektid määratakse ühtselt kindlaks, et tagada DNA-andmete vahetamiseks
ühine tehniline alus.
See hõlmab järgmiseid aspekte:
–

sõnumi teema lahtris kasutatav formaat, et võimaldada sõnumeid automaatselt töödelda;

–

kas on vajalik sisu krüpteerimine ja kui see on vajalik, siis milliseid meetodeid tuleks
kasutada;

–

sõnumite maksimaalne pikkus.

4.1.3. XML-struktuur ja põhimõtted
XML-struktuuri põhised sõnumid on struktureeritud järgmisteks osadeks:
–

päis, mis sisaldab teavet andmeedastuse kohta, ja

–

andmete osa, mis sisaldab andmeid profiili kohta ning profiili ennast.

Sama XML-struktuuri kasutatakse nii taotluste kui ka vastuste korral.
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Selleks et oleks võimalik viia läbi identifitseerimata DNA-profiilide täielik kontrollimine, nagu on
ette nähtud käesoleva lepingu artiklis 531, peab olema võimalik saata mitu profiili ühes sõnumis.
Tuleb kindlaks määrata maksimaalne profiilide arv ühes sõnumis. See arv sõltub kirja suurimast
lubatud suurusest ja see määratakse kindlaks pärast e-posti serveri valimist.
XML näide:
<?version=“1.0“ standalone=“yes“?>
<PRUEMDNAx xmlns:msxsl=“urn:schemas-microsoft-com:xslt“
xmlns:xsi=“http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance“>
<header>
(…)
</header>
<datas>
(…)
</datas>
[<datas> Andmete tarind kordub, kui ühes SMTP sõnumis saadetakse (….) mitu profiili korraga,
mis on lubatud üksnes käesoleva lepingu artikli 531 kohastel juhtudel
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</datas>]
</PRUEMDNA>

4.2. XML-struktuuri kindlaksmääramine
Järgnevalt esitatavad mõistete määratlused on esitatud dokumenteerimise eesmärgil ning loetavuse
parandamiseks; tegelik siduv teave on esitatud XML-struktuuri failis (PRUEM DNA.xsd).
4.2.1. Formaat PRUEMDNAx
See sisaldab järgmisi andmevälju:
Fields

Type

Description

header

PRUEM_header

Occurs: 1

datas

PRUEM_datas

Occurs: 1 … 500

4.2.2. Päise tarindi elemendid
4.2.2.1.

PRUEM header
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XML-faili päist kirjeldav tarind. See sisaldab järgmisi andmevälju:
Fields

Type

Description

direction

PRUEM_header_dir

Direction of message flow

ref

String

Reference of the XML file

generator

String

Generator of XML file

schema_version

String

Version number of schema to use

requesting

PRUEM_header_info

Requesting State info

requested

PRUEM_header_info

Requested State info

4.2.2.2.

PRUEM_header dir

Sõnumis sisalduvate andmete liik; selle väärtus võib olla järgmine:

4.2.2.3.

Value

Description

R

Request

A

Answer

PRUEM header info

Tarindis esitatakse teave riigi kohta ning samuti sõnumi kuupäev/kellaaeg. See sisaldab järgmisi
andmevälju:
Fields

Type

Description

source_isocode

String

ISO 3166-2 code of the requesting State

destination_isocode

String

ISO 3166-2 code of the requested State

request_id

String

unique Identifier for a request

date

Date

Date of creation of message

time

Time

Time of creation of message
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4.2.3. PRUEM profiilide andmete sisu
4.2.3.1.

PRUEM_datas

XML-profiili andmete osa kirjeldav tarind. See sisaldab järgmisi andmevälju:

Fields

Type

Description

reqtype

PRUEM request type

Type of request (Article 530 or 531)

date

Date

Date profile stored

type

PRUEM_datas_type

Type of profile

result

PRUEM_datas_result

Result of request

agency

String

Name of corresponding unit responsible for the
profile

profile_ident

String

Unique State profile ID

message

String

Error Message, if result = E

profile

IPSG_DNA_profile

If direction = A (Answer) AND result ≠ H
(HIT) empty

match_id

String

In case of a HIT PROFILE_ID of the
requesting profile

quality

PRUEM_hitquality_type

Quality of HIT

hitcount

Integer

Count of matched Alleles

rescount

Integer

Count of matched profiles. If direction = R
(Request), then empty. If quality!=0 (the
original requested profile), then empty.
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4.2.3.2.

PRUEM_request_type

Sõnumis sisalduvate andmete liik; selle väärtus võib olla järgmine:

4.2.3.3.

Value

Description

3

Requests pursuant to Article 530

4

Requests pursuant to Article 531

PRUEM_hitquality_type

Value

Description

0

Referring original requesting profile:
Case ‘No-HIT’: original requesting profile sent back only;
Case ‘HIT’: original requesting profile and matched profiles sent back.

1

Equal in all available alleles without wildcards

2

Equal in all available alleles with wildcards

3

HIT with Deviation (Microvariant)

4

HIT with mismatch

4.2.3.4.

PRUEM_data_type

Sõnumis sisalduvate andmete liik; selle väärtus võib olla järgmine:

Value

Description

P

Person profile

S

Stain
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4.2.3.5.

PRUEM_data_result

Sõnumis sisalduvate andmete liik; selle väärtus võib olla järgmine:

Value

4.2.3.6.

Description

U

Undefined, If direction = R (request)

H

HIT

N

No-HIT

E

Error

IPSG_DNA_profile

DNA-profiili kirjeldav tarind. See sisaldab järgmisi andmevälju:

Fields

Type

Description

ess_issol

IPSG_DNA_ISSOL

Group of loci corresponding to the ISSOL
(standard group of Loci of Interpol)

additional_loci

IPSG_DNA_additional_loci

Other loci

marker

String

Method used to generate of DNA

profile_id

String

Unique identifier for DNA profile
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4.2.3.7.

IPSG_DNA_ISSOL

ISSOLi (Interpoli lookuste standardkogum) kuuluvaid lookuseid sisaldav tarind. See sisaldab
järgmisi andmevälju:

Fields

Type

Description

vwa

IPSG_DNA_locus

Locus vwa

th01

IPSG_DNA_locus

Locus th01

d21s11

IPSG_DNA_locus

Locus d21s11

fga

IPSG_DNA_locus

Locus fga

d8s1179

IPSG_DNA_locus

Locus d8s1179

d3s1358

IPSG_DNA_locus

Locus d3s1358

d18s51

IPSG_DNA_locus

Locus d18s51

amelogenin

IPSG_DNA_locus

Locus amelogin
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4.2.3.8.

IPSG_DNA_additional_loci

Muid lookuseid sisaldav tarind. See sisaldab järgmisi andmevälju:
Fields

Type

Description

tpox

IPSG_DNA_locus

Locus tpox

csf1po

IPSG_DNA_locus

Locus csf1po

d13s317

IPSG_DNA_locus

Locus d13s317

d7s820

IPSG_DNA_locus

Locus d7s820

d5s818

IPSG_DNA_locus

Locus d5s818

d16s539

IPSG_DNA_locus

Locus d16s539

d2s1338

IPSG_DNA_locus

Locus d2s1338

d19s433

IPSG_DNA_locus

Locus d19s433

penta_d

IPSG_DNA_locus

Locus penta_d

penta_e

IPSG_DNA_locus

Locus penta_e

fes

IPSG_DNA_locus

Locus fes

f13a1

IPSG_DNA_locus

Locus f13a1

f13b

IPSG_DNA_locus

Locus f13b

se33

IPSG_DNA_locus

Locus se33

cd4

IPSG_DNA_locus

Locus cd4

gaba

IPSG_DNA_locus

Locus gaba
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4.2.3.9.

IPSG_DNA_locus

Lookust kirjeldav tarind. See sisaldab järgmisi andmevälju:
Fields

5.

Type

Description

low_allele

String

Lowest value of an allele

high_allele

String

Highest value of an allele

Rakenduse, turvalisuse ja sidevõrgu arhitektuur

5.1. Ülevaade
Käesoleva lepingu kolmanda osa II jaotise raames DNA-andmete vahetamiseks mõeldud rakenduste
kasutamiseks kasutatakse ühist sidevõrku, mis on riikide hulgas loogiliselt suletud võrk. Selle
taotluste saatmiseks ja vastuvõtmiseks mõeldud ühise sidetaristu tõhusamaks ärakasutamiseks
luuakse asünkroonne mehhanism DNA- ja daktüloskoopiliste andmete taotluste edastamiseks
SMTP e-posti sõnumite kaudu. Turvalisusega seotud probleemide lahendamiseks kasutatakse
SMTP laiendusena sMIME mehhanismi, et luua võrgus kahe punkti vahel tõeline turvaline tunnel.
Toimivat TESTA (Trans European Services for Telematics between Administrations – turvaline
üleeuroopaline valitsusasutuste telemaatiliste teenuste süsteem) süsteemi kasutavad riigid
andmevahetuse sidevõrguna. TESTA eest on vastutav Euroopa Komisjon. Võttes arvesse, et
riiklikud DNA andmebaasid ja praegused TESTA riiklikud juurdepääsupunktid võivad riikides
asuda erinevates kohtades, võib juurdepääsu TESTA-le võimaldada kas:
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1.

kasutades olemasolevaid riiklikke juurdepääsupunkte või uusi riiklike TESTA
juurdepääsupunkte, või

2.

luues kohaliku turvalise ühenduse DNA andmebaasi asukoha, mida haldab pädev riiklik
asutus, ja olemasoleva riikliku TESTA juurdepääsupunkti vahel.

Käesoleva lepingu kolmanda osa II jaotise kohaste rakenduste kasutuselevõtmisel kasutatud
protokollid ja standardid vastavad avatud standarditele ja on kooskõlas riikide riikliku
julgeolekupoliitika kujundajate kehtestatud nõuetega.
5.2. Kõrgema taseme arhitektuur
Järgides käesoleva leppingu kolmanda osa II jaotist, teeb iga riik oma DNA-andmed
kättesaadavaks, et neid saaks vahetada teiste riikidega ja/või et teised riigid saaksid neid otsida,
kasutades ühist standardset andmevormingut. Arhitektuur põhineb kommunikatsioonimudelil, mis
tagab side kõigi osapoolte vahel. Puuduvad nii keskserver kui ka keskandmebaas DNA-profiilide
hoidmiseks.
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Joonis 1: DNA-andmete vahetamise topoloogia

Lisaks siseriiklike õiguslike piirangute järgimisele riikide vastavates struktuurides võivad riigid
otsustada, millist riist- ja tarkvara tuleks süsteemi jaoks vastavas struktuuris kasutada, et tagada
kooskõla käesoleva lepingu kolmanda osa II jaotises kehtestatud nõuetega.
5.3. Turvalisusalased standardid ja andmekaitse
Käsitletakse ja rakendatakse kolme turvalisuse tasandit.
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5.3.1. Andmete tasand
Iga riigi poolt edastatavad DNA-profiili andmed peavad olema kogutud kooskõlas ühiste
andmekaitse nõuetega, nii et taotluse esitanud riik saab vastuse, mille peamine eesmärk on teatada,
kas kokkulangevus esineb või mitte, koos viitenumbriga kokkulangevuse esinemise korral, nii, et
vastus ei sisalda mingeid isikuandmeid. Edasine uurimine pärast kokkulangevusest teatamist toimub
kahepoolsel tasandil vastavate riikide vastavate struktuuride suhtes kohaldatavate siseriiklike
õigusnormide ja korralduslike eeskirjade kohaselt.
5.3.2. Sidepidamise tasand
DNA-profiili andmeid sisaldavad sõnumid (taotluste esitamisel ja vastamisel) krüpteeritakse enne
nende edastamist teiste riikide vastavatesse struktuuridesse uusima mehhanismi abil kooskõlas
avatud standarditega, nagu sMIME.
5.3.3. Edastamise tasand
Kõik DNA-profiili andmeid sisaldavad sõnumid edastatakse teiste riikide vastavatesse
struktuuridesse rahvusvaheliselt tegutseva usaldusväärse võrguteenuse pakkuja hallatava virtuaalse
privaatvõrgu tunneldussüsteemi ning selle süsteemiga loodud turvaliste ühenduste kaudu, mille eest
vastutab vastav riik. Sellel virtuaalse privaatvõrgu tunneldussüsteemil ei ole ühendust avatud
Internetiga.
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5.4. Krüpteerimismehhanismis kasutatavad protokollid ja standardid: sMIME ja sellega seotud
elemendid
DNA-profiili andmeid sisaldavate sõnumite krüpteerimiseks kasutatakse sMIME avatud standardit,
mis on e-posti de facto standardi SMTP laienduseks. sMIME protokoll (V3) võimaldab kasutada
signeeritud kirjade vastuvõtmist, turvamärgistust ja turvalisi meililiste ning see on rajatud
krüptosõnumisüntaksile CMS (Cryptographic Message Syntax), mis vastab Interneti Tehnilise
Operatiivkogu (IETF) nõuetele krüptograafiliselt kaitstud sõnumite kohta. Seda saab kasutada
digitaalsete andmete digitaalseks signeerimiseks, läbitöötamiseks, autentsuse kinnitamiseks ja
krüpteerimiseks.
sMIME mehhanismi aluseks olev sertifikaat peab vastama standardile X.509. Selle tagamiseks, et
standardid ja protseduurid on ühised muude Prümi lepingu kohaste rakendustega, tuleb sMIME
põhiste krüpteerimistoimingute või erinevates masstootmises olevate laialt levinud toodete (COTS)
keskkondades kohaldada järgmisi töötlemiseeskirju:
–

toimitakse järgmises järjekorras: esmalt krüpteerimine, seejärel signeerimine;

–

sümmeetrilise ja asümmeetrilise krüpteerimise korral kasutatakse vastavalt
krüpteerimisalgoritmi AES (täiustatud krüpteerimisstandard – Advanced Encryption
Standard) 256 biti pikkust ja RSA 1024 biti pikkust võtit;

–

kasutatakse räsi algoritmi SHA-1.

sMIME funktsioon on liidetud valdavasse enamusse kaasaegsetesse e-posti tarkvarapakettidesse,
sealhulgas programmidesse Outlook, Mozilla Mail ning samuti Netscape Communicator 4.x, ning
see on ristkasutatav kõigi peamiste e-posti tarkvarapakettidega.
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Kuna sMIME süsteemi on lihtne integreerida kõigi riikide vastavates struktuurides asuvatesse
riiklikesse infotehnoloogiataristutesse, on tehtud valik kasutada seda kui otstarbekat mehhanismi
sideturbe nõutava taseme saavutamiseks. Selleks et saavutada kontseptsiooni tõestamise eesmärk
tõhusamal viisil ja vähendada kulusid, on DNA-andmete vahetamise süsteemi prototüübi jaoks
valitud avatud standardile vastav JavaMaili rakendusliides. See rakendusliides võimaldab e-posti
krüpteerimist ja dekrüpteerimist, kasutades sMIME ja/või OpenPGP standardit. Eesmärk on tagada
üks hõlpsasti kasutatav rakendusliides e-posti klientidele, kes tahavad saata ja vastu võtta e-posti,
mis on krüpteeritud, kasutades ühte kahest kõige populaarsemast e-posti krüpteerimisskeemist.
Seetõttu piisab käesoleva lepingu kolmanda osa II jaotises kehtestatud nõuete täitmiseks JavaMaili
rakendusliidese põhisest uusimast rakendusest, näiteks tootest Bounty Castle JCE (Java
krüptograafiline laiendus – Java Cryptographic Extension), mida kasutatakse sMIME protokolli
kohaldamiseks, et katsetada DNA-andmete vahetamist kõigi riikide vahel.
5.5. Rakenduse arhitektuur
Iga riik jagab teistele riikidele standardsete DNA-profiili andmete kogumi, mis vastab praegusele
ühisele liidese juhenddokumendile. Seda võib teha kas nähes ette tegeliku võimaluse tutvuda
riikliku andmebaasiga või luues eraldi eksporditud andmebaasi (indekseeritud andmebaasi).
Neli peamist elementi: E-posti server/sMIME, rakendusserver, andmestruktuuri üksus andmete
saamiseks/saatmiseks ja saabuvate/väljaminevate sõnumite registreerimiseks ning kokkulangevuse
otsimise mootor täidavad rakendusülesanded kasutatavast tootest sõltumatult.
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Selleks et võimaldada kõigil riikidel integreerida need elemendid hõlpsalt oma vastavatesse
riiklikesse struktuuridesse, on avatud lähtekoodil põhinevate elementide abil, mille iga riik võib
valida välja vastavalt oma riiklikule infotehnoloogia alasele poliitikale ja eeskirjadele, loodud
kindlaksmääratud ühine funktsionaalsus. Kuna erinevad elemendid, mida kasutatakse juurdepääsuks
indekseeritud andmebaasidele, mis sisaldavad käesoleva lepingu kolmanda osa II jaotises
käsitletavaid DNA-profiilide andmeid, on üksteisest sõltumatud, võib iga riik valida oma riist- ja
tarkvaraplatvormi, sealhulgas andmebaasi ja operatsioonisüsteemid.
On välja töötatud DNA-andmete vahetamise süsteemi prototüüp ning seda on olemasolevas ühises
võrgus edukalt testitud. Versioon 1.0 on võetud kasutusele tootmiskeskkonnas ning seda
kasutatakse igapäevastes tegevustes. Riigid võivad kasutada ühiselt väljatöötatud toodet, kuid
võivad välja töötada ka oma tooted. Toote ühiseid elemente hooldatakse, kohandatakse ja
arendatakse edasi vastavalt infotehnoloogia, kriminalistika ja/või politsei funktsionaalsete nõuete
muutumisele.
Joonis 2: Rakenduse topoloogia ülevaade
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5.6. Rakenduse arhitektuuris kasutatavad protokollid ja standardid
5.6.1. XML
DNA-andmete vahetamiseks kasutatakse SMTP põhise e-posti sõnumite edastamisel täielikult ära
XML-struktuuri. Laiendatav märgistuskeel (XML) on W3C poolt soovitatav mitmeotstarbeline
märgistuskeel selliste eriotstarbeliste märgistuskeelte loomiseks, mis on suutelised käsitlema mitut
erinevat liiki andmeid. DNA-profiili kirjeldamine viisil, mis on sobiv vastavate andmete
vahetamiseks kõigi riikide vahel, on teostatud XMLi abil ja liidese juhenddokumendis toodud
XML-struktuuri kohaselt.
5.6.2. ODBC
Avatud andmebaasipöördus (ODBC – Open DataBase Connectivity) annab standardse tarkvaralise
rakendusliidesel põhineva meetodi andmebaasi haldussüsteemile juurdepääsuks ja selle
programmeerimiskeeltest, andmebaasidest ja operatsioonisüsteemidest sõltumatuks muutmiseks.
ODBC-l on siiski teatavad puudused. Suure hulga klientarvutite haldamisega võib kaasneda
erinevate draiverite ja DLL-teekide kasutamine. Selle tegevuse keerukus võib süsteemi haldamise
muuta ülemäära mahukaks.
5.6.3. JDBC
Java andmebaasipöördus (JDBC – Java DataBase Connectivity) on rakendusliides Java
programmeerimiskeele jaoks, millega määratakse kindlaks, kuidas klient võib andmebaasile juurde
pääseda. Erinevalt ODBCst ei nõua JDBC teatavate DLL-teekide kasutamist töökoha arvutil.
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Järgmisel skeemil on kirjeldatud riikide vastavates struktuurides DNA-profiilidega seotud taotluste
ja vastuste töötlemise protsessi ülesehitust. Nii taotluste esitamisel kui ka vastuste saatmisel puutub
andmevoog kokku neutraalsete andmetega, mis kuuluvad erinevatesse andmekogumitesse ja millel
on ühine andmestruktuur.
Joonis 3: Ülevaade: rakenduse töövoog iga riigi vastavas struktuuris

5.7. Sidepidamine
5.7.1. Ühine sidevõrk: TESTA ja seda täiendav taristu
DNA-andmete vahetamise rakendus kasutab e-posti, mis on asünkroonne mehhanism, et saata
taotlusi ja võtta vastu vastuseid riikide vahel. Kuna kõigil riikidel on vähemalt üks riiklik TESTA
võrgu juurdepääsupunkt, toimub DNA-andmete vahetamine TESTA võrgu kaudu. TESTA
võimaldab oma e-posti edastussüsteemi abil kasutada mitmeid lisaväärtust pakkuvaid teenuseid.
Lisaks TESTA nõuetele vastavate e-posti kontode pidamisele võimaldab taristu kasutada e-posti
levitamise loendeid ja marsruutimise poliitikaid. See võimaldab TESTAt kasutada arvelduskojana
sõnumite jaoks, mis on adresseeritud haldusasutustele kogu ELis. Samuti võib luua viirusetõrje
mehhanismid.
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TESTA e-posti edastuse süsteem on loodud hästi kättesaadavale riistvaraplatvormile, mis paikneb
TESTA rakenduse keskrajatises, ning see on kaitstud tulemüüriga. TESTA domeeninimede
süsteemid (DNS) seostavad võrguaadressid IP aadressidega ja seeläbi jäävad pöördumistega seotud
tegevused kasutaja ja rakenduse eest varjule.
5.7.2. Turvalisusega seotud küsimused
TESTA raames on võetud kasutusele VPNi (virtuaalne privaatvõrk) kontseptsioon. VPNi loomiseks
kasutatud märgendkommunikatsiooni tehnoloogia areneb edasi, et toetada hulgiprotokollsiltkommunikatsiooni (MPLS) standardit, mille on välja töötanud IETF.
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MPLS on IETFi standardtehnoloogia, mis kiirendab võrguliiklust, vältides pakettide analüüsi
vaheruuterites (hüpped). Seda tehakse nn märgendite abil, mis lisatakse pakettidele struktuuri
äärmiste ruuterite poolt, lähtudes teabest, mis on salvestatud edastusinfobaasis (forwarding
information base – FIB). Märgendeid kasutatakse ka VPNide loomiseks.
MPLS ühendab 3. kihi marsruutimise kasulikud omadused ja 2. kihi kommunikatsiooni eelised.
Kuna IP aadresse struktuuri läbimise käigus ei analüüsita, ei sea MPLS mingeid piiranguid IP
aadresside osas.
Lisaks sellele on TESTA kaudu edastatav e-post kaitstud sMIME põhise
krüpteerimismehhanismiga. Ilma võtmeta ja õiget sertifikaati omamata ei saa mitte keegi sõnumeid
võrgu kaudu dekrüpteerida.
5.7.3. Sidevõrgus kasutatavad protokollid ja standardid
5.7.3.1.

SMTP

Lihtne meiliedastusprotokoll (SMTP) on de facto standard e-posti edastamiseks Interneti kaudu.
SMTP on suhteliselt lihtne tekstipõhine protokoll, kus määratakse üks või mitu sõnumisaajat ning
seejärel edastatakse sõnumi tekst. SMTP kasutab TCP porti 25 IETFi spetsifikatsiooni kohaselt.
Etteantud domeeninimele vastava SMTP serveri kindlaksmääramiseks kasutatakse MX (Mail
eXchange) DNS (domeeninimede süsteem) kirjet.
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Kuna protokoll oli algselt üksnes ASCII-vormingus teksti põhine, ei toiminud see hästi
binaarfailidega. Töötati välja sellised standardid nagu MIME, et kodeerida binaarfailid SMTP abil
edastamiseks. Praegu toetab enamik SMTP servereid 8BITMIME ja sMIME laiendusi, võimaldades
binaarfaile edastada peaaegu sama lihtsalt kui harilikku teksti. Eeskirjad sMIME põhiste tegevuste
korral on esitatud punktis, milles käsitletakse sMIME laiendust (vt punkt 5.4).
SMTP on tõukeprotokoll, mis ei võimalda sõnumeid kaugserverist tellides tõmmata. Selleks peab
meiliklient kasutama POP3 või IMAP-d. DNA-andmete vahetamise teostamise raames on
otsustatud kasutada POP3 protokolli.
5.7.3.2.

POP

Kohalikud meilikliendid kasutavad TCP/IP ühenduse kaudu kaugserverist e-posti saamiseks POPprotokolli 3. versiooni (POP3), mis on rakenduskihti kuuluv Interneti standardprotokoll. Kasutades
SMTP protokolli SMTP ärasaatmisprofiili, saadavad meilikliendid sõnumeid Interneti või kinnise
võrgu kaudu. MIME on standard manuste jaoks ja e-posti sõnumis esineva muus kui ASCIIvormingus teksti jaoks. Kuigi ei POP3 ega SMTP ei nõua e-posti töötlemist MIME põhiselt, on
Interneti-põhine e-post peamiselt MIME-põhiselt töödeldud ning seetõttu peavad POP kliendid
samuti MIMEt tundma ja kasutama. Kogu käesoleva lepingu kolmanda osa II jaotise sidekeskkond
sisaldab seetõttu POPi elemente.
5.7.4. Võrguaadresside määramine
Tegevuskeskkond
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Euroopa IP aadresside registreerimise asutus (RIPE) on praegu eraldanud TESTA jaoks B klassi
alamvõrgu (half B class subnet) eraldi ploki. IP aadresside eraldamisel riikidele lähtutakse
geograafilisest paiknemisest Euroopas. Riikide vaheline käesoleva lepingu kolmanda osa II jaotise
kohane andmevahetus toimub üle-euroopalise loogiliselt suletud IP-võrgu kaudu.
Testimiskeskkond
Süsteemi igapäevase sujuva toimimise tagamiseks kõigi ühendatud riikide vahel on uute riikide
jaoks, kes valmistuvad süsteemiga ühinema, vaja luua suletud võrgul põhinev testimiskeskkond. On
koostatud parameetreid, sealhulgas IP aadresse, võrgusätteid, e-posti domeene ning samuti
rakenduse kasutajate kontode andmeid sisaldav tabel ning see tuleks lisada vastava riigi vastavasse
struktuuri. Lisaks sellele on testimiseks koostatud väljamõeldud DNA-profiilid.
5.7.5. Konfiguratsiooni parameetrid
On loodud turvalise e-posti süsteem, mis kasutab eu-admin.net domeeni. See domeen koos sellega
seotud aadressidega ei ole juurdepääsetav kohast, mis ei kuulu TESTA kogu ELi hõlmavasse
domeeni, kuna nimed on teada ainult TESTA DNS keskserveris, mis on Internetist eraldatud.
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Nende TESTA keskkonna aadresside (hostinimed) seostamine nende IP aadressidega toimub
TESTA DNS teenuse abil. Iga kohaliku domeeni kohta lisatakse TESTA DNS keskserverisse
meiliedastuse kohta kanne, tänu millele saadetakse kõik TESTA kohalikele domeenidele saadetud
e-posti sõnumid edasi TESTA kesksele meiliedastussüsteemile. See TESTA keskne
meiliedastussüsteem edastab need seejärel konkreetsele meiliserveri kohalikule domeenile,
kasutades kohaliku domeeni e-posti aadressi. Edastades e-posti sellisel viisil, liigub e-posti
sõnumites sisalduv olulise tähtsusega teave üksnes Euroopa suletud võrgutaristu ja mitte turvamata
Interneti kaudu.
Riikide vastavates struktuurides tuleb järgmise skeemi alusel luua alamdomeenid (paksus
kaldkirjas):
„application-type.State-code.pruem.testa.eu“, kus:
„State-code“ on kahetäheline riigikood (nt AT, BE jne),
„application-type“ võib olla üks järgmistest: DNA, FP või CAR.
Eespool kirjeldatud skeemi alusel loodud riikide alamdomeenid on toodud järgmises tabelis:
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States’ sub domains syntax
State
BE

Sub Domains

Comments

dna.be.pruem.testa.eu
fp.be.pruem.testa.eu
car.be.pruem.testa.eu
test.dna.be.pruem.testa.eu
test.fp.be.pruem.testa.eu
test.car.be.pruem.testa.eu

BG

dna.bg.pruem.testa.eu
fp.bg.pruem.testa.eu
car.bg.pruem.testa.eu
test.dna.bg.pruem.testa.eu
test.fp.bg.pruem.testa.eu
test.car.bg.pruem.testa.eu

CZ

dna.cz.pruem.testa.eu
fp.cz.pruem.testa.eu
car.cz.pruem.testa.eu
test.dna.cz.pruem.testa.eu
test.fp.cz.pruem.testa.eu
test.car.cz.pruem.testa.eu

DK

dna.dk.pruem.testa.eu
fp.dk.pruem.testa.eu
car.dk.pruem.testa.eu
test.dna.dk.pruem.testa.eu
test.fp.dk.pruem.testa.eu
test.car.dk.pruem.testa.eu
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State
DE

Sub Domains

Comments

dna.de.pruem.testa.eu
fp.de.pruem.testa.eu
car.de.pruem.testa.eu
test.dna.de.pruem.testa.eu
test.fp.de.pruem.testa.eu
test.car.de.pruem.testa.eu

EE

dna.ee.pruem.testa.eu
fp.ee.pruem.testa.eu
car.ee.pruem.testa.eu
test.dna.ee.pruem.testa.eu
test.fp.ee.pruem.testa.eu
test.car.ee.pruem.testa.eu

IE

dna.ie.pruem.testa.eu
fp.ie.pruem.testa.eu
car.ie.pruem.testa.eu
test.dna.ie.pruem.testa.eu
test.fp.ie.pruem.testa.eu
test.car.ie.pruem.testa.eu

EL

dna.el.pruem.testa.eu
fp.el.pruem.testa.eu
car.el.pruem.testa.eu
test.dna.el.pruem.testa.eu
test.fp.el.pruem.testa.eu
test.car.el.pruem.testa.eu
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State
ES

Sub Domains

Comments

dna.es.pruem.testa.eu
fp.es.pruem.testa.eu
car.es.pruem.testa.eu
test.dna.es.pruem.testa.eu
test.fp.es.pruem.testa.eu
test.car.es.pruem.testa.eu

FR

dna.fr.pruem.testa.eu
fp.fr.pruem.testa.eu
car.fr.pruem.testa.eu
test.dna.fr.pruem.testa.eu
test.fp.fr.pruem.testa.eu
test.car.fr.pruem.testa.eu

HR

dna.hr.pruem.testa.eu
fp.hr.pruem.testa.eu
car.hr.pruem.testa.eu
test.dna.hr.pruem.testa.eu
test.fp.hr.pruem.testa.eu
test.car.hr.pruem.testa.eu

IT

dna.it.pruem.testa.eu
fp.it.pruem.testa.eu
car.it.pruem.testa.eu
test.dna.it.pruem.testa.eu
test.fp.it.pruem.testa.eu
test.car.it.pruem.testa.eu
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State
CY

Sub Domains

Comments

dna.cy.pruem.testa.eu
fp.cy.pruem.testa.eu
car.cy.pruem.testa.eu
test.dna.cy.pruem.testa.eu
test.fp.cy.pruem.testa.eu
test.car.cy.pruem.testa.eu

LV

dna.lv.pruem.testa.eu
fp.lv.pruem.testa.eu
car.lv.pruem.testa.eu
test.dna.lv.pruem.testa.eu
test.fp.lv.pruem.testa.eu
test.car.lv.pruem.testa.eu

LT

dna.lt.pruem.testa.eu
fp.lt.pruem.testa.eu
car.lt.pruem.testa.eu
test.dna.lt.pruem.testa.eu
test.fp.lt.pruem.testa.eu
test.car.lt.pruem.testa.eu

LU

dna.lu.pruem.testa.eu
fp.lu.pruem.testa.eu
car.lu.pruem.testa.eu
test.dna.lu.pruem.testa.eu
test.fp.lu.pruem.testa.eu
test.car.lu.pruem.testa.eu
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State
HU

Sub Domains

Comments

dna.hu.pruem.testa.eu
fp.hu.pruem.testa.eu
car.hu.pruem.testa.eu
test.dna.hu.pruem.testa.eu
test.fp.hu.pruem.testa.eu
test.car.hu.pruem.testa.eu

MT

dna.mt.pruem.testa.eu
fp.mt.pruem.testa.eu
car.mt.pruem.testa.eu
test.dna.mt.pruem.testa.eu
test.fp.mt.pruem.testa.eu
test.car.mt.pruem.testa.eu

NL

dna.nl.pruem.nl.testa.eu
fp.nl.pruem.testa.eu
car.nl.pruem.testa.eu
test.dna.nl.pruem.testa.eu
test.fp.nl.pruem.testa.eu
test.car.nl.pruem.testa.eu

AT

dna.at.pruem.testa.eu
fp.at.pruem.testa.eu
car.at.pruem.testa.eu
test.dna.at.pruem.testa.eu
test.fp.at.pruem.testa.eu
test.car.at.pruem.testa.eu
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State
PL

Sub Domains

Comments

dna.pl.pruem.testa.eu
fp.pl.pruem.testa.eu
car.pl.pruem.testa.eu
test.dna.pl.pruem.testa.eu
test.fp.pl.pruem.testa.eu
test.car.pl.pruem.testa.eu

PT

dna.pt.pruem.testa.eu
fp.pt.pruem.testa.eu
car.pt.pruem.testa.eu
test.dna.pt.pruem.testa.eu
test.fp.pt.pruem.testa.eu
test.car.pt.pruem.testa.eu

RO

dna.ro.pruem.testa.eu
fp.ro.pruem.testa.eu
car.ro.pruem.testa.eu
test.dna.ro.pruem.testa.eu
test.fp.ro.pruem.testa.eu
test.car.ro.pruem.testa.eu

SI

dna.si.pruem.testa.eu
fp.si.pruem.testa.eu
car.si.pruem.testa.eu
test.dna.si.pruem.testa.eu
test.fp.si.pruem.testa.eu
test.car.si.pruem.testa.eu
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State
SK

Sub Domains

Comments

dna.sk.pruem.testa.eu
fp.sk.pruem.testa.eu
car.sk.pruem.testa.eu
test.dna.sk.pruem.testa.eu
test.fp.sk.pruem.testa.eu
test.car.sk.pruem.testa.eu

FI

dna.fi.pruem.testa.eu
fp.fi.pruem.testa.eu
car.fi.pruem.testa.eu
test.dna.fi.pruem.testa.eu
test.fp.fi.pruem.testa.eu
test.car.fi.pruem.testa.eu

SE

dna.se.pruem.testa.eu
fp.se.pruem.testa.eu
car.se.pruem.testa.eu
test.dna.se.pruem.testa.eu
test.fp.se.pruem.testa.eu
test.car.se.pruem.testa.eu

UK

dna.uk.pruem.testa.eu
fp.uk.pruem.testa.eu
car.uk.pruem.testa.eu
test.dna.uk.pruem.testa.eu
test.fp.uk.pruem.testa.eu
test.car.uk.pruem.testa.eu
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2. PEATÜKK.
DAKTÜLOSKOOPILISTE ANDMETE VAHETAMINE
(LIIDESE JUHENDDOKUMENT)
Liidese juhenddokumendi eesmärk on määratleda nõuded daktüloskoopiliste andmete vahetamiseks
sõrmejälgede automaatse tuvastamise süsteemi (AFIS) ja riikide vahel. See põhineb ANSI/NISTITL 1-2000 standardi Interpoli rakendusversioonil (INT-I, versioon 4.22b).
See versioon hõlmab tüüp-1, tüüp-2, tüüp-4, tüüp-9, tüüp-13 ja tüüp-15 loogiliste kirjetega seotud
kõiki peamisi määratlusi, mis on vajalikud daktüloskoopiliseks analüüsimiseks kujutise ja
eritunnuste põhjal.
1.

Failide sisu ülevaade

Daktüloskoopiliste andmete fail sisaldab mitmeid loogilisi kirjeid. Algses ANSI/NIST-ITL 1-2000
standardis on määratud kindlaks 16 tüüpi kirjeid. Kirjete ning kirjete sees asuvate väljade ja
alamandmeväljade vahel kasutatakse sobivaid ASCII vormingus eraldusmärke.
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Teabe vahetamisel lähtekohaks ja sihtkohaks olevate asutuste vahel kasutatakse üksnes 6 kirje
tüüpi:

Tüüp-1

→

Teave andmeedastuse kohta

Tüüp-2

→

Tähtnumbrilised andmed isikute/juhtumi kohta

Tüüp-4

→

Kõrge resolutsiooniga daktüloskoopilised kujutised
halltoonides

Tüüp-9

→

Eritunnuseid kirjeldav kirje

Tüüp-13

→

Muutuva resolutsiooniga sündmuskohajälje kujutist sisaldav
kirje

Tüüp-15

→

Muutuva resolutsiooniga peopesakujutist sisaldav kirje

1.1. Tüüp-1 – faili päis
See kirje sisaldab marsruutimisalaseid andmeid ning andmeid, mis kirjeldavad ülejäänud faili
struktuuri. Seda tüüpi kirjes määratakse samuti kindlaks andmeedastuse tüübid, mis jaotuvad
järgmistesse kategooriatesse:
1.2. Tüüp-2 – kirjeldav tekst
See kirje sisaldab tekstina esitatud teavet, mis pakub huvi saatvatele ja vastuvõtvatele asutustele.
1.3. Tüüp-4 – kõrge resolutsiooniga kujutis halltoonides
Seda kirjet kasutatakse vahetamaks kõrge resolutsiooniga halltoonides (8 bitti) daktüloskoopilisi
kujutisi lahutusvõimega 500 pikslit tolli kohta. Daktüloskoopiliste kujutiste andmed tuleb kokku
pakkida, kasutades WSQ algoritmi, kusjuures kokkupakkimise tihedus ei tohi olla suurem kui 15:1.
Teisi kokkupakkimisalgoritme või kokkupakkimata kujutisi ei tohi kasutada.
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1.4. Tüüp-9 – eritunnuseid kirjeldavad kirjed
Tüüp-9 kirjeid kasutatakse kurrustiku tunnuseid või eritunnuseid kirjeldavate andmete
vahetamiseks. Neid kasutatakse osaliselt selleks, et vältida AFIS kodeerimisprotsessi dubleerimist
ja osaliselt selleks, et võimaldada edastada AFISi koode, mis sisaldavad vähem andmeid kui
vastavad kujutised.
1.5. Tüüp-13 – muutuva resolutsiooniga sündmuskohajälje kujutist sisaldav kirje
Seda kirjet kasutatakse muutuva resolutsiooniga sündmuskohajälje (sõrmejälje- ja peopesa-)
kujutiste vahetamiseks koos tekstuuri kirjeldava tähtnumbrilise teabega. Nende kujutiste
skaneerimise resolutsioon on 500 pikslit tolli kohta, kasutades 256 halltooni. Kui sündmuskohajälje
kujutise kvaliteet on piisav, pakitakse andmed WSQ algoritmi alusel kokku. Vajaduse korral võib
vastastikusel kokkuleppel kujutiste resolutsiooni suurendada üle 500 piksli tolli kohta ning võib
kasutada rohkemat kui 256 halltooni. Sellisel juhul on tungivalt soovitatav kasutada JPEG 2000
formaati (vt 39-7 liide).
1.6. Muutuva resolutsiooniga peopesakujutist sisaldav kirje
Lisatud tekstiväljadega kujutiste tüüp-15 kirjeid kasutatakse muutuva resolutsiooniga
peopesakujutiste vahetamiseks koos tekstuuri kirjeldava tähtnumbrilise teabega. Nende kujutiste
skaneerimise resolutsioon on 500 pikslit tolli kohta, kasutades 256 halltooni. Andmete hulga
vähendamiseks pakitakse kujutiste andmed WSQ algoritmi alusel kokku. Vajaduse korral võib
vastastikusel kokkuleppel kujutiste resolutsiooni suurendada üle 500 piksli tolli kohta ning võib
kasutada rohkemat kui 256 halltooni. Sellisel juhul on tungivalt soovitatav kasutada JPEG 2000
formaati (vt 39-7 liide).
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2.

Kirje formaat

Andmeedastusfail sisaldab ühte või enamat loogilist kirjet. Iga failis sisalduva loogilise kirje kohta
esineb selles mitu kirjele vastavat andmevälja. Iga andmeväli võib sisaldada ühte või enamat
ühteväärtuselist andmeühikut. Üheskoos kasutatakse neid andmeühikuid sellel andmeväljal
sisalduva teabe erinevate aspektide edasiandmiseks. Andmeväli võib samuti sisaldada ühte või
enamat andmeühikut, mis on rühmitatud ning andmeväljal korduvalt esitatud. Sellist andmeühikute
rühma nimetatakse alamandmeväljaks. Andmeväli võib seega sisaldada ühte või enamat
andmeühikute alamandmevälja.
2.1. Andmete eraldusmärgid
Lisatud tekstiväljadega loogilistes kirjetes kasutatakse andmete piiritlemiseks nelja ASCII
vormingus andmete eraldusmärki. Piiritletud andmed võivad olla andmeühikud andmeväljal või
alamandmeväljal, andmeväljad loogilises kirjes või korduvad alamandmeväljad. Need andmete
eraldusmärgid on määratletud ANSI X3.4 standardiga. Neid eraldusmärke kasutatakse teabe
loogilisel viisil eraldamiseks ja kvalifitseerimiseks. Hierarhiliste seoste alusel on faili eraldusmärk
„FS“ kõige suurema ulatusega, sellele järgnevad rühma eraldusmärk „GS“, kirje eraldusmärk „RS“
ja viimasena ühiku eraldusmärk „US“. Tabelis 1 on loetletud need ASCII vormingus eraldusmärgid
ning kirjeldatakse nende nimetatud standardi kohast kasutamist.
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Andmete eraldusmärke tuleks nende funktsioonist lähtuvalt käsitada kui viidet nendele järgnevate
andmete liigile. „US“ märgiga eraldatakse üksikud andmeühikud andmeväljal või alamandmeväljal.
See annab märku, et järgmine andmeühik kuulub sellele andmeväljale või alamandmeväljale. Kui
andmeväljal esineb mitu alamandmevälja, mis on eraldatud „RS“ märgiga, annab see märk märku,
et tegemist on järgmise rühma algusega, mis sisaldab korduvat teabeühikut (korduvaid
teabeühikuid). Eraldusmärk „GS“, mida kasutatakse andmeväljade vahel, annab märku sellest, et
algab uus andmeväli. See eraldusmärk asub andmevälja identifitseerimisnumbri ees. Sarnaselt
tähistab uue loogilise kirje algust märk „FS“.
Need neli märki omavad tähendust üksnes siis, kui neid kasutatakse andmeühikute
eraldusmärkidena ASCII vormingus kirjete andmeväljadel. Kui need märgid esinevad binaarfailina
esitatud kujutise kirjes või binaarkoodis andmeväljadel, puudub neil eritähendus ning need on
lihtsalt vahetatavate andmete osaks.
Harilikult ei peaks tühje andmevälju või andmeühikuid esinema ning seetõttu peaks kahe
teabeühiku vahel olema vaid üks eraldusmärk. Erand sellest reeglist tehakse juhul, kui andmete
edastamise käigus ei ole andmeväljad või andmeühikud kättesaadavad, need puuduvad või nende
esitamine on vabatahtlik, ning edastatavate andmete töötlemine ei sõltu nende konkreetsete andmete
olemasolust. Sellistel juhtudel esinevad mitu külgnevat eraldusmärki koos, ilma et eraldusmärkide
vahele oleks vaja lisada fiktiivseid andmeid.
Andmevälja määratlemine, mis sisaldab kolme andmeühikut, toimub järgmiselt. Kui puuduvad teise
andmeühiku andmed, siis esineb esimese ja kolmanda andmeühiku vahel kõrvuti koos kaks „US“
eraldusmärki. Kui teine ja kolmas andmeühik mõlemad puuduvad, siis tuleb kasutada kolme
eraldusmärki – kaks „US“ eraldusmärki lisaks välja või alamandmevälja lõpetavale eraldusmärgile.
Üldiselt, kui üks või rohkem kohustuslikult või vabatahtlikult esitatavat andmeühikut ei ole välja
või alamandmevälja jaoks kättesaadavad, siis tuleks lisada vastav arv eraldusmärke.
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On võimalik, et esineb kombinatsioone, kus kõrvuti esineb kaks või enam neljast kasutatavast
eraldusmärgist. Kui andmeühiku, alamandmevälja või andmevälja jaoks andmed puuduvad või ei
ole kättesaadavad, peab esinema üks eraldusmärk vähem nõutavast andmeühikute,
alamandmeväljade või andmeväljade arvust.
Tabel 1. Kasutatavad eraldusmärgid
Code

Type

Description

Hexadecimal Value Decimal Value

US

Unit Separator

1F

31

RS

Record Separator

Separates information
items
Separates subfields

1E

30

GS

Group Separator

Separates fields

1D

29

FS

File Separator

Separates logical records

1C

28

2.2. Kirje struktuur
Lisatud tekstiväljadega loogiliste kirjete korral numereeritakse iga kasutatav andmeväli vastavalt
standardile. Iga andmevälja formaat moodustub loogilise kirje tüübi numbrist, millele järgneb punkt
„.“, andmevälja number, millele järgneb koolon „:“, millele järgneb sellele andmeväljale kuuluvad
andmed. Lisatud tekstivälja number võib olla arv ühest üheksani punkti „.“ ja kooloni vahel „:“.
Seda tuleb käsitada märgita täisarvuga tähistava andmevälja numbrina. See tähendab, et andmevälja
number „2 123:“ on sama kui andmevälja number „2.000000123:“, ning seda tuleks käsitada samal
viisil.
Näite esitamiseks kasutatakse käesolevas dokumendis kolmekohalist arvu, et tähistada kirjeldatavas
lisatud tekstiväljaga loogilises kirjes sisalduvat andmevälja. Andmevälja numbri formaat on
„TT.xxx:“, kus „TT“ tähistab ühe või kahe märgiga kirje tüüpi ja sellele järgneb punkt. Järgmise
kolme märgiga tähistatakse vastavat andmevälja numbrit ja sellele järgneb koolon. Koolonile
järgnevad ASCII vormingus kirjeldavad andmed või kujutise andmed.
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Tüüp-1 ja tüüp-2 loogilised kirjed sisaldavad ainult ASCII vormingus teksti sisaldavaid andmevälju.
Iga nimetatud kirje tüübi puhul märgitakse kirje kogupikkus (sealhulgas andmevälja numbrid,
koolonid ja eraldusmärgid) esimesel ASCII vormingus andmeväljal. ASCII vormingus faili
eraldusmärgi „FS“ kontrollmärk (mis tähistab loogilise kirje või andmeedastuse lõppu) järgneb
ASCII vormingus andmete viimasele baidile ning seda arvestatakse kirje pikkuse määramisel.
Lisatu tekstiväljaga andmete esitamise kontseptsioonist erinevalt sisaldavad tüüp-4 kirjed üksnes
binaarseid andmeid, mis on salvestatud saamise järjekorras fikseeritud pikkusega binaarsetele
andmeväljadele. Kirje kogupikkus märgitakse iga kirje esimesel neljabaidisel binaarsel
andmeväljal. Selle binaarse kirje puhul ei märgita ei kirje numbrit selle juurde kuuluva punktiga ega
andmevälja identifitseerimisnumbrit selle juurde kuuluva kooloniga. Lisaks sellele, kuna selle kirje
kõigi andmeväljade pikkus on kas fikseeritud või kindlaks määratud, ei käsitata nelja eraldusmärki
(„US“, „RS“, „GS“, ja „FS“) muul viisil kui üksnes binaarsete andmetena. Binaarse kirje korral ei
kasutata märki „FS“ kirje eraldusmärgina või andmeedastuse lõppu tähistava märgina.
3.

Tüüp-1 loogiline kirje: faili päis

Selles kirjega kirjeldatakse faili struktuuri, faili tüüpi ja antakse muud olulist teavet. Tüüp-1
andmeväljades kasutatav märgistik sisaldab üksnes 7-bitist ANSI koodi andmete edastamiseks.
3.1. Andmeväljad tüüp-1 loogilistes kirjetes
3.1.1. Andmeväli 1.001: loogilise kirje pikkus (LEN)
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See andmeväli sisaldab kogu tüüp-1 loogilises kirjes sisalduvate baitide koguarvu. Andmeväli algab
tähisega „1.001:“, millele järgneb kirje kogupikkust tähistav arv, võttes arvesse iga märki igal
andmeväljal ja andmete eraldusmärke.
3.1.2. Andmeväli 1.002: versiooni number (VER)
Tagamaks, et kasutajad teavad, millist ANSI/NIST standardi versiooni kasutatakse, märgitakse
sellel 4-baidilisel andmeväljal tarkvara või faili loonud süsteemi poolt kasutatud standardi versiooni
number. Esimese kahe baidiga esitatakse põhiline versiooni viitenumber ning kahe järgmisega
redaktsiooni tähistav number. Näiteks 1986. aasta standardit loetakse esimeseks versiooniks ning
tähistatakse „0100“, kuid praegust ANSI/NIST-ITL 1-2000 standardit tähistatakse „0300“.
3.1.3. Andmeväli 1.003: faili sisu (CNT)
Sellel andmeväljal loetletakse kõigi failis sisalduvate kirjete kirje tüüp ning esitatakse loogilises
failis sisalduvate kirjete esinemise järjekord. See sisaldab ühte või enamat alamandmevälja, millest
igaüks omakorda sisaldab kahte andmeühikut, millega kirjeldatakse vastavas failis sisalduvat ühte
loogilist kirjet. Alamandmeväljad esitatakse samas järjekorras, nagu on salvestatud ja edastatud
kirjed.
Esimene andmeühik esimesel alamandmeväljal on „1“, et tähistada seda tüüp-1 kirjet. Sellele
järgneb teine andmeühik, mis tähistab muude failis sisalduvate kirjete arvu. See arv on võrdne
andmevälja 1.003 ülejäänud alamandmeväljade arvuga.

EU/UK/TCA/39.–46. lisa/et 64

Iga ülejäänud alamandmeväli on seotud ühe kirjega failis ning alamandmeväljade järjekord vastab
kirjete järjekorrale. Iga alamandmeväli sisaldab kahte andmeühikut. Esimene on kirje tüübi
märkimiseks. Teine on kirjes sisalduva kujutise järjekorranumber (IDC). Nende kahe andmeühiku
eraldamiseks kasutatakse eraldusmärki „US“.
3.1.4. Andmeväli 1.004: andmeedastuse tüüp (TOT)
See andmeväli sisaldab kolme tähte, mis on lühend tähistamaks andmeedastuse tüüpi. Need koodid
võivad erineda mujal ANSI/NIST standardi rakendamisel kasutatavatest koodidest.
CPS: „sõrmejälgede kaart – sõrmejälgede kaart“ otsing kurjategijate andmebaasis. See
andmeedastus on taotlus otsida kriminaalkuriteoga seotud kirjet sõrmejälgede andmebaasist. Isiku
sõrmejäljed peavad failis sisalduma WSQ põhiselt kokkupakitud kujutistena.
Kui kokkulangevust ei tuvastata, saadetakse vastusena järgmised loogilised kirjed:
–

1 tüüp-1 kirje,

–

1 tüüp-2 kirje.

Kui tuvastatakse kokkulangevus, saadetakse vastusena järgmised loogilised kirjed:
–

1 tüüp-1 kirje,

–

1 tüüp-2 kirje,
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–

1–14 tüüp-4 kirjet.

CPS TOT lühikokkuvõte on esitatud tabelis A.6.1 (39-6 liide).
PMS: „sõrmejälgede kaart – lahendamata sündmuskohajälg“ otsing. Seda andmeedastust
kasutatakse, kui sõrmejälgede otsing tehakse lahendamata sündmuskohajälgede andmebaasis.
Vastuses on sihtkohaks oleva AFISi otsus kokkulangevuse (HIT) või kokkulangevuse puudumise
(NO HIT) kohta. Kui leidub mitu lahendamata sündmuskohajälge, toimub mitu SRE
andmeedastust, edastades ühe andmeedastuse käigus ühe sündmuskohajälje. Isiku sõrmejäljed
peavad failis sisalduma WSQ põhiselt kokkupakitud kujutistena.
Kui kokkulangevust ei tuvastata, saadetakse vastusena järgmised loogilised kirjed:
–

1 tüüp-1 kirje,

–

1 tüüp-2 kirje.

Kui tuvastatakse kokkulangevus, saadetakse vastusena järgmised loogilised kirjed:
–

1 tüüp-1 kirje,

–

1 tüüp-2 kirje,

–

1 tüüp-13 kirje.

PMS TOT lühikokkuvõte on esitatud tabelis A.6.1 (39-6 liide).
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MPS: „lahendamata sündmuskohajälg – sõrmejälgede kaart“ otsing. Seda toimingut kasutatakse
siis, kui seoses sündmuskohajälgedega tehakse otsing sõrmejälgede andmebaasis. Failis peavad
sisalduma sündmuskohajälje eritunnuseid kirjeldavad andmed ja kujutis (WSQ põhiselt
kokkupakituna).
Kui kokkulangevust ei tuvastata, saadetakse vastusena järgmised loogilised kirjed:
–

1 tüüp-1 kirje,

–

1 tüüp-2 kirje.

Kui tuvastatakse kokkulangevus, saadetakse vastusena järgmised loogilised kirjed:
–

1 tüüp-1 kirje,

–

1 tüüp-2 kirje,

–

1 tüüp-4 või tüüp-15 kirje.

MPS TOT lühikokkuvõte on esitatud tabelis A.6.4 (39-6 liide).
MMS: „lahendamata sündmuskohajälg – lahendamata sündmuskohajälg“ otsing. Selle toimingu
korral sisaldab fail sündmuskohajälgi, mille alusel tehakse otsing lahendamata sündmuskohajälgi
sisaldavas andmebaasis, et teha kindlaks seos erinevate kuriteopaikade vahel. Failis peavad
sisalduma sündmuskohajälje eritunnuseid kirjeldavad andmed ja kujutis (WSQ põhiselt
kokkupakituna).
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Kui kokkulangevust ei tuvastata, saadetakse vastusena järgmised loogilised kirjed:
–

1 tüüp-1 kirje,

–

1 tüüp-2 kirje.

Kui tuvastatakse kokkulangevus, saadetakse vastusena järgmised loogilised kirjed:
–

1 tüüp-1 kirje,

–

1 tüüp-2 kirje,

–

1 tüüp-13 kirje.

MMS TOT lühikokkuvõte on esitatud tabelis A.6.4 (39-6 liide).
SRE: Selle andmeedastuse saadab sihtkohaks olev asutus vastuseks daktüloskoopiliste andmete
taotlusele. Vastuses on sihtkohaks oleva AFISi otsus kokkulangevuse (HIT) või kokkulangevuse
puudumise (NO HIT) kohta. Kui saadakse mitu võimalikku kokkulangevust, edastatakse mitu SRE
vastust nii, et igas vastuses esitatakse üks võimalik kokkulangevus.
SRE TOT lühikokkuvõte on esitatud tabelis A.6.2 (39-6 liide).
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ERR: See andmeedastus on sihtkohaks oleva AFISi vastus, milles osutatakse veale andmeedastuses.
See sisaldab sõnumit (ERM), mis näitab, milline viga tuvastati. Vastusena saadetakse järgmised
loogilised kirjed:
–

1 tüüp-1 kirje,

–

1 tüüp-2 kirje.

ERR TOT lühikokkuvõte on esitatud tabelis A.6.3 (39-6 liide).

Tabel 2. Andmeedastuses kasutada lubatud koodid
Andmeedastuse liik

Loogilise kirje tüüp
1

2

4

9

13

15

CPS

M

M

M

—

—

—

SRE

M

M

C

—

C

C

(C sündmuskohajälje
kokkulangevuse korral)
MPS

M

M

—

M (1*)

M

—

MMS

M

M

—

M (1*)

M

—

PMS

M

M

M*

—

—

M*

ERR

M

M

—

—

—

—

Legend:

M

=

kohustuslik

M*

=

võib lisada üksnes ühe kahest võimalikust kirje
tüübist

O

=

vabatahtlik

C

=

sõltuvalt sellest, kas andmed on kättesaadavad

—

=

ei ole lubatud

1*

=

sõltuvalt pärandsüsteemidest

EU/UK/TCA/39.–46. lisa/et 69

3.1.5. Andmeväli 1.005: andmeedastuse kuupäev (DAT)
Sellel andmeväljal märgitakse andmevahetuse alguse kuupäev ning see peab vastama ISO
standardile: AAAAKKPP,
kus AAAA märgib aastat, KK kuud ja PP kuupäeva. Ühekohaliste arvude korral alustatakse
nullidega. Näiteks „19931004“ tähistab kuupäeva 4. oktoober 1993.
3.1.6. Andmeväli 1.006: Prioriteet (PRY)
Sellel vabatahtlikult täidetaval andmeväljal märgitakse taotluse prioriteet vahemikus 1–9. „1“
märgib kõrgeimat prioriteeti ja „9“ madalaimat. Andmeedastustega, mille prioriteet on „1“, tuleb
tegeleda viivitamata.
3.1.7. Andmeväli 1.007: sihtkohaks oleva asutuse identifikaator (DAI)
Sellel andmeväljal määratletakse andmeedastuse sihtkohaks olev asutus.
See sisaldab kahte järgmises formaadis andmeühikut: CC/asutus.
Esimene andmeühik sisaldab ISO 3166 standardile vastavat riigikoodi pikkusega kaks
tähtnumbrilist märki. Teises andmeühikus (asutus) määratletakse amet, kasutades vabateksti
pikkusega kuni 32 tähtnumbrilist märki.
3.1.8. Andmeväli 1.008: lähtekohaks oleva asutuse identifikaator (ORI)
Sellel andmeväljal määratletakse faili lähtekoht ning sellel on sama formaat nagu DAI (andmeväli
1.007).
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3.1.9. Andmeväli 1.009: andmeedastuse kontrollnumber (TCN)
See on kontrollnumber arvestuse pidamiseks. See tuleks genereerida arvutil ning selle formaat
peaks olema järgmine: YYSSSSSSSSA
kus „YY“ tähistab andmeedastuse aastat, „SSSSSSSS“ on kaheksakohaline seerianumber ning „A“
on kontrollmärk, mis genereeritakse 39-2 liites esitatud menetlust järgides.
Kui TCN ei ole kättesaadav, täidetakse väli (YYSSSSSSSS) nullidega ning kontrollmärk
genereeritakse eespool nimetatud viisil.
3.1.10.

Andmeväli 1.010: andmeedastuse kontrollvastus (TCR)

Kui saadeti taotlus, millele see on vastuseks, peab see vabatahtlikult täidetav andmeväli sisaldama
taotluse andmeedastuse kontrollnumbrit. Seetõttu on sellel sama formaat nagu TCNil (andmeväli
1.009).
3.1.11.

Andmeväli 1.011: algne skaneerimise resolutsioon (NSR)

Sellel andmeväljal määratletakse andmeedastuse lähtekohas kasutatava süsteemi toetatav
nominaalne skaneerimise resolutsioon. See resolutsioon määratletakse kahe numbriga, millele
järgneb kümnendkohti eraldav koma ja seejärel veel kaks numbrit.
Kõigi käesoleva lepingu artiklite 533 ja 534 kohaste andmeedastuste korral peab kujutis olema
lahutusvõimega 500 pikslit tolli kohta või 19,68 pikslit millimeetri kohta.
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3.1.12.

Andmeväli 1.012: nominaalne andmeedastuse resolutsioon (NTR)

Sellel 5-baidisel andmeväljal määratletakse edastatavate kujutiste nominaalne andmeedastuse
resolutsioon. See resolutsioon on väljendatud pikslites millimeetri kohta, kasutades sama formaati
nagu NSR puhul (andmeväli 1.011).
3.1.13.

Andmeväli 1.013: domeeninimi (DOM)

See kohustuslik andmeväli sisaldab kasutaja poolt määratava tüüp-2 loogilise kirje rakenduse
domeeninime. See sisaldab kahte andmeühikut ja selle formaat on järgmine „INTI{}{US}}4.22{}{GS}}“.
3.1.14.

Andmeväli 1.014: Greenwichi aeg (GMT)

See kohustuslik andmeväli näeb ette mehhanismi kuupäeva ja kellaaja märkimiseks universaalse
Greenwichi aja (GMT) ajaühikute abil. Kui seda kasutatakse, sisaldab GMT andmeväli
universaalaega, mis esitatakse lisaks andmeväljal 1.005 (DAT) esitatavale kohalikule ajale. GMT
andmevälja kasutamine kaotab kohaliku aja kasutamisega kaasnevad vastuolud, kui andmeedastus
ja vastuste saatmine toimub kahe koha vahel, mis asuvad erinevates ajavööndites. GMT võimaldab
kasutada universaalaega ja 24-tunni süsteemi, mis ei sõltu ajavöönditest. See esitatakse formaadis
„CCYYMMDDHHMMSSZ“, mis on 15 märki sisaldav märgistring, mis on GMT kuupäeva
konkatenatsioon ja mille lõpus on „Z“. Märgid „CCYY“ tähistavad andmeedastuse sooritamise
aastat, märgid „MM“ tähistavad kuule vastava väärtuse kümnelisi ja ühelisi, märgid „DD“
tähistavad kuupäevale vastava väärtuse kümnelisi ja ühelisi, märgid „HH“ tähistavad tundi, märgid
„MM“ tähistavad minuteid ja märgid „SS“ tähistavad sekundeid. Kogu esitatav kuupäev ja kellaaeg
ei tohi olla hilisem kui parajasti käesolev kuupäev ja kellaaeg.
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4.

Tüüp-2 loogiline kirje: kirjeldav tekst

Suurema osa selle kirje struktuur ei ole määratud algse ANSI/NIST standardiga. See kirje sisaldab
teavet, mis pakub konkreetset huvi faili saatvate või saavate asutuste jaoks. Omavahel sidet
pidavate daktüloskoopiliste süsteemide omavahelise ühilduvuse tagamiseks on nõutav, et selles
kirjes sisalduksid üksnes järgmised andmeväljad. Käesolevas dokumendis määratakse kindlaks,
millised andmeväljad on kohustuslikud ja millised vabatahtlikud ning samuti määratakse kindlaks
üksikute andmeväljade struktuur.
4.1. Andmeväljad tüüp-2 loogilistes kirjetes
4.1.1. Andmeväli 2.001: loogilise kirje pikkus (LEN)
Sellel kohustuslikul andmeväljal on märgitud selle tüüp-2 kirje pikkus ning baitide koguarv, võttes
arvesse kõiki kirjes ja eraldusmärkides sisalduvatel andmeväljadel esinevaid märke.
4.1.2. Andmeväli 2.002: kujutise järjekorranumber (IDC)
Sellel kohustuslikul väljal sisalduv IDC on ASCII vormingus esitatud IDC, nagu on määratletud
tüüp-1 kirjes sisalduva faili sisu andmeväljal (andmeväli 1.003).
4.1.3. Andmeväli 2.003: teave süsteemi kohta (SYS)
See on kohustuslik andmeväli ja sisaldab nelja baiti, millega märgitakse, millisele INT-I versioonile
see konkreetne tüüp-2 kirje vastab.
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Esimese kahe baidiga antakse põhiline versiooni number ning kahe järgmisega redaktsiooni tähistav
number. Näiteks käesolev rakendusversioon põhineb INT-I versiooni 4 redaktsioonil 22 ning tuleks
tähistada „0422“.
4.1.4. Andmeväli 2.007: juhtumi number (CNO)
Selle numbri määrab kohalik daktüloskoopiaekspertiisi büroo kuriteopaigalt leitud
sündmuskohajälgede kogumile. Kasutatakse järgmist formaati: CC/number,
kus „CC“ tähistab Interpoli riigikoodi, mis koosneb kahest tähtnumbrilisest märgist, ning number
vastab asjaomastele kohalikele suunistele ja võib olla kuni 32 tähtnumbrilise märgi pikkune.
See andmeväli võimaldab süsteemil teha kindlaks sündmuskohajäljed, mis on seotud konkreetse
kuriteoga.
4.1.5. Andmeväli 2.008: seerianumber (SQN)
Sellega tähistatakse juhtumi sündmuskohajälgede iga seeriat. Selle pikkus võib olla kuni neli
numbrit. Seeria on sündmuskohajälg või sündmuskohajälgede kogum, mis on koondatud
arhiveerimiseks ja/või otsingu tegemiseks. See määratlus nõuab, et isegi üksikule
sündmuskohajäljele peab olema määratud seerianumber.
Seda andmevälja võib kasutada koos MIDiga (andmeväli 2.009), et teha kindlaks konkreetne
sündmuskohajälg kogumis.
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4.1.6. Andmeväli 2.009: sündmuskohajälje identifikaator (MID)
Sellel andmeväljal määratletakse üksik sündmuskohajälg kogumis. See võib sisaldada ühte või
kahte tähte, kus esimene sündmuskohajälg on tähistatud tähega „A“ ja teine tähega „B“ jne kuni
tähistuseni „ZZ“. Seda andmevälja kasutatakse analoogselt sündmuskohajälgede kogumi numbrit
tähistava andmeväljaga, mida on käsitletud SQNi (andmeväli 2.008) kirjelduses.
4.1.7. Andmeväli 2.010: kriminaalkuriteos süüdistatava isiku viitenumber (CRN)
See on unikaalne viitenumber, mille riiklik asutus omistab isikule, kellele on esmakordselt esitatud
süüdistus kuriteo toimepanemise eest. Samas riigis ei ole ühelgi isikul rohkem kui üks CRN ja kahel
isikul ei ole sama CRN. Siiski võib samale isikule olla määratud kriminaalkuriteos süüdistatava
isiku viitenumber mitmes riigis, mis on eristatavad riigikoodi abil.
CRNi andmevälja formaat on järgmine: CC/number,
kus CC tähistab ISO 3166 standardile vastavat riigikoodi, mis koosneb kahest tähtnumbrilisest
märgist, ning number vastab asjaomastele riiklikele suunistele ja võib olla kuni 32 tähtnumbrilise
märgi pikkune.
Käesoleva lepingu artiklite 533 ja 534 kohase andmeedastuse teostamisel kasutatakse seda
andmevälja lähtekohaks oleva asutuse kriminaalkuriteos süüdistatava isiku riikliku viitenumbri
jaoks, mis on seotud kujutistega tüüp-4 ja tüüp-15 kirjetes.
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4.1.8. Andmeväli 2.012: muu identifitseerimisnumber (MN1)
See andmeväli sisaldab CPS või PMS andmeedastuse käigus edastatud CRNi (andmeväli 2.010)
ilma selle alguses oleva riigikoodita.
4.1.9. Andmeväli 2.013: muu identifitseerimisnumber (MN2)
See andmeväli sisaldab MPS või MMS andmeedastuse käigus edastatud CROd (andmeväli 2.007)
ilma selle alguses oleva riigikoodita.
4.1.10.

Andmeväli 2.014: muu identifitseerimisnumber (MN3)

See andmeväli sisaldab MPS või MMS andmeedastuse käigus edastatud SQNi (andmeväli 2.008).
4.1.11.

Andmeväli 2.015: muu identifitseerimisnumber (MN4)

See andmeväli sisaldab MPS või MMS andmeedastuse käigus edastatud MIDid (andmeväli 2.009).
4.1.12.

Andmeväli 2.063: täiendav teave (INF)

PMS taotluse puhul sooritatava SRE andmeedastuse korral esitatakse sellel andmeväljal teavet
sõrme kohta, mis põhjustas võimaliku kokkulangevuse. Selle andmevälja formaat on järgmine:
NN, kus NN on kahest numbrist koosnev sõrme positsiooni kood, mis on esitatud tabelis 5.

EU/UK/TCA/39.–46. lisa/et 76

Muudel juhtudel on selle andmevälja kasutamine vabatahtlik. See võib sisaldada kuni 32
tähtnumbrilist märki ja selles võidakse anda taotlusega seotud täiendavat teavet.
4.1.13.

Andmeväli 2.064: tulemuste loetelu (RLS)

See andmeväli sisaldab vähemalt kahte alamandmevälja. Esimesel alamandmeväljal kirjeldatakse
iga tehtud otsingu tüüpi, kasutades selleks kolmetähelist lühendit, mis tähistab andmeväljal TOT
(1.004) kajastatud andmeedastuse tüüpi. Teine alamandmeväli sisaldab ühte märki. Märki „I“
kasutatakse kokkulangevuse tuvastamise tähistamiseks (HIT) ning märki „N“ kasutatakse juhul, kui
kokkulangevust ei leitud (No-HIT). Kolmas alamandmeväli sisaldab kogumi identifikaatorit
tulemuse kandidaadi jaoks ja kandidaatide arvu, mis on omavahel eraldatud kaldjoonega. Kui
esineb mitu kandidaati, saadetakse mitu sõnumit.
Võimaliku kokkulangevuse korral sisaldab neljas alamandmeväli kuue numbri pikkust skoori. Kui
kokkulangevus on kinnitatud, on selle alamandmevälja väärtuseks „999999“.
Näide: „CPS{}{RS}}I{}{RS}}001/001{}{RS}}999999{}{GS}}“
Kui kaugel paiknev AFIS ei väljasta skoori, tuleks vastavas kohas kasutada skoori null.
4.1.14.

Andmeväli 2.074: staatus/veateade (ERM)
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See andmeväli sisaldab andmeedastusest tulenevaid veateateid, mis saadetakse taotluse esitajale
tagasi veateate andmeedastuse osana.

Tabel 3. Veateated
Numeric Code (1–3)

Meaning (5–128)

003

ERROR: UNAUTHORISED ACCESS

101

Mandatory field missing

102

Invalid record type

103

Undefined field

104

Exceed the maximum occurrence

105

Invalid number of subfields

106

Field length too short

107

Field length too long

108

Field is not a number as expected

109

Field number value too small

110

Field number value too big

111

Invalid character

112

Invalid date

115

Invalid item value

116

Invalid type of transaction

117

Invalid record data

201

ERROR: INVALID TCN

501

ERROR: INSUFFICIENT FINGERPRINT QUALITY

502

ERROR: MISSING FINGERPRINTS

503

ERROR: FINGERPRINT SEQUENCE CHECK FAILED

999

ERROR: ANY OTHER ERROR. FOR FURTHER DETAILS CALL
DESTINATION AGENCY.
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Veateated vahemikus 100 ja 199:
Need veateated on seotud ANSI/NIST kirjete kinnitamisega ning need moodustatakse järgmiselt:
<error_code 1>: IDC <idc_number 1> FIELD <field_id 1> <dynamic text 1> LF
<error_code 2>: IDC <idc_number 2> FIELD <field_id 2> <dynamic text 2>…
kus
–

error_code on kood, mis on konkreetselt seotud teatava põhjusega (vt tabel 3);

–

field_id on viga sisaldava andmevälja (nt 1.001, 2.001 jne) ANSI/NIST andmevälja number
formaadis <record_type>.<field_id>.<sub_field_id>;

–

dünaamilises tekstis esitatakse vea üksikasjalik dünaamiline kirjeldus;

–

LF tähistab reavahetust, eraldades veateated, kui esineb rohkem kui üks viga;

–

tüüp-1 kirje korral on ICD väärtuseks „-1“.
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Näide:
201: IDC - 1 FIELD 1.009 WRONG CONTROL CHARACTER {}{LF}} 115: IDC 0 FIELD 2.003
INVALID SYSTEM INFORMATION
Veateadete andmeedastuse puhul on see andmeväli kohustuslik.
4.1.15.

Andmeväli 2.320: eeldatav kandidaatide arv (ENC)

See andmeväli sisaldab maksimaalset kandidaatide arvu, mida taotluse esitanud asutus eeldab
kontrollimiseks saada. ENC väärtus ei tohi ületada tabelis 11 määratud väärtuseid.
5.

Tüüp-4 loogiline kirje: kõrge resolutsiooniga kujutis halltoonides

Tuleb märkida, et tüüp-4 kirjed on binaarsed, mitte ASCII vormingus. Seetõttu on igale
andmeväljale määratud kindel positsioon kirjes, mis tähendab, et kõik andmeväljad on
kohustuslikud.
Standard võimaldab kirjes määratleda nii kujutise suuruse kui ka resolutsiooni. See nõuab, et tüüp-4
loogilised kirjed sisaldaksid daktüloskoopilise kujutise andmeid, mis kantakse üle nominaalse
pikslite tihedusega 500–520 pikslit tolli kohta. Uute tehniliste lahenduste puhul on eelistatavaks
pikslitiheduseks 500 pikslit tolli kohta või 19,68 pikslit millimeetri kohta. 500 pikslit tolli kohta on
INT-I standardis määratletud pikslitihedus, kuid sarnased süsteemid võivad vahetada omavahel
andmeid ka muu pikslitihedusega, vahemikus 500–520 pikslit tolli kohta.
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5.1. Andmeväljad tüüp-4 loogilistes kirjetes
5.1.1. Andmeväli 4.001: loogilise kirje pikkus (LEN)
Sellel 4-baidisel andmeväljal on märgitud selle tüüp-4 kirje pikkus ning baitide koguarv, võttes
arvesse kõiki kirjes sisalduvatel andmeväljadel esinevaid märke.
5.1.2. Andmeväli 4.002: kujutise järjekorranumber (IDC)
Failipäises esitatakse 1 baidi abil binaarsel kujul IDC number.
5.1.3. Andmeväli 4.003: tõmmise tüüp (IMP)
Tõmmise tüüp esitatakse ühe baidi abil andmeväljal, mis on kirje kuues bait.
Tabel 4. Sõrmejälje tõmmise tüüp
Code

Description

0

Live-scan of plain fingerprint

1

Live-scan of rolled fingerprint

2

Non-live scan impression of plain fingerprint captured from paper

3

Non-live scan impression of rolled fingerprint captured from paper

4

Latent impression captured directly

5

Latent tracing

6

Latent photo

7

Latent lift

8

Swipe

9

Unknown
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5.1.4. Andmeväli 4.004: sõrme asend (FGP)
See fikseeritud pikkusega 6-baidine andmeväli ulatub tüüp-4 kirje seitsmendast kuni
kaheteistkümnenda baidini. See sisaldab võimalikku sõrme asendit, mille kirjeldus algab kõige
vasakpoolsemast baidist (kirje seitsmes bait). Tabelist 5 valitakse teadaolev või kõige tõenäolisem
sõrme asend. Võib osutada veel kuni viie sõrme asendile, esitades ülejäänud viies baidis teiste
sõrmede asendid, kasutades sama formaati. Kui osutatakse vähem kui viiele sõrme asendile,
kasutatakse kasutamata jäänud baitides binaararvu 255. Teadmata sõrme asendi märkimiseks
kasutatakse koodi 0.
Tabel 5. Sõrme asendit ja maksimaalset suurust tähistavad koodid
Finger position

Finger code

Width

Length

(mm)

(mm)

Unknown

0

40,0

40,0

Right thumb

1

45,0

40,0

Right index finger

2

40,0

40,0

Right middle finger

3

40,0

40,0

Right ring finger

4

40,0

40,0

Right little finger

5

33,0

40,0

Left thumb

6

45,0

40,0

Left index finger

7

40,0

40,0

Left middle finger

8

40,0

40,0

Left ring finger

9

40,0

40,0

Left little finger

10

33,0

40,0

Plain right thumb

11

30,0

55,0

Plain left thumb

12

30,0

55,0

Plain right four fingers

13

70,0

65,0

Plain left four fingers

14

70,0

65,0

Kuriteopaigalt saadud sündmuskohajälgede korral tuleks kasutada üksnes koode 0–10.
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5.1.5. Andmeväli 4.005: kujutise skaneerimise resolutsioon (ISR)
See 1-baidine andmeväli on tüüp-4 kirje 13. bait. Kui selle väärtus on „0“, siis on kujutis
soovitatava skaneerimisresolutsiooniga 19,68 pikslit millimeetri kohta (500 pikslit tolli kohta). Kui
selle väärtus on „1“, siis on kujutis muu skaneerimisresolutsiooniga, mis on määratletud tüüp-1
kirjes.
5.1.6. Andmeväli 4.006: horisontaalse rastrijoone pikkus (HLL)
See andmeväli hõlmab tüüp-4 kirje 14. ja 15. baiti. Sellel määratletakse iga rastrijoone pikslite arv.
Esimene bait on kõige olulisem.
5.1.7. Andmeväli 4.007: vertikaalne külje pikkus (VLL)
Sellel andmeväljal määratletakse 16. ja 17. baidi abil rastrijoonte arv kujutises. Esimene bait on
kõige olulisem.
5.1.8. Andmeväli 4.008: halltoonides kujutise kokkupakkimise algoritm (GCA)
Sellel 1-baidisel andmeväljal määratletakse halltoonides kujutise kokkupakkimise algoritm, mida
kasutatakse kujutise andmete kodeerimisel. Käesolevas rakendusversioonis näitab binaararv 1, et on
kasutatud WSQ põhist kokkupakkimist (39-7 liide).
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5.1.9. Andmeväli 4.009: kujutis
See andmeväli sisaldab kujutise baidijada. Selle struktuur sõltub mõistetavalt kasutatud
kokkupakkimisalgoritmist.
6.

Tüüp-9 loogiline kirje: eritunnuseid kirjeldav kirje

Tüüp-9 kirje sisaldab ASCII vormingus teksti, milles kirjeldatakse eritunnuseid ja esitatakse sellega
seotud teavet, mis on saadud sündmuskohajäljelt. Sündmuskohajälje otsingu eesmärgil sooritatava
andmeedastuse korral ei ole nende tüüp-9 kirjete hulk failis piiratud ning iga selline kirje võib
käsitleda erinevat vaadet või sündmuskohajälge.
6.1. Eritunnuste leidmine
6.1.1. Eritunnuste tüübi identifikaator
Standardiga määratletakse kolm identifitseerimisnumbrit, mida kasutatakse eritunnuste tüübi
kirjeldamiseks. Need on esitatud tabelis 6. Kurru lõpp on tüüp 1. Hargnemine on tüüp 2. Kui
eritunnust ei ole võimalik selgelt ühe eespool nimetatud tüübi alla liigitada, loetakse seda „muuks“
eritunnuseks (tüüp 0).
Tabel 6. Eritunnuste tüübid
Type

Description

0

Other

1

Ridge ending

2

Bifurcation
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6.1.2. Eritunnuste asend ja tüüp
Selleks et mallid oleksid kooskõlas ANSI INCITS 378-2004 standardi 5. jaoga, kasutatakse
eritunnuste asendi (asukoht ja nurk) määramiseks järgmist meetodit, mis on praeguse INCITS
378-2004 standardi edasiarendus.
Eritunnuseks oleva kurru lõpu asend või asukoht on oru põhistruktuuri hargnemiskoht otse kurru
lõppemiskoha ees. Kui oru kolme haru kujutist lihtsustada nii, et moodustub ühe piksli laiune
struktuur, siis on eritunnuse asukohaks harude kokkupuutepunkt. Samamoodi on eritunnuseks oleva
hargnemiskoha asukoht kurru põhistruktuuri hargnemiskoht. Kui kurru kolme haru kujutist
lihtsustada nii, et moodustub ühe piksli laiune struktuur, siis on eritunnuse asukohaks kolme haru
kokkupuutepunkt.
Pärast kõigi kurdude lõppemiskohtade hargnemisteks ümberarvestamist esitatakse kõik
daktüloskoopilise kujutise eritunnused hargnemiskohtadena. Kolme haru kokkupuutepunkti piksli X
ja Y koordinaadid saab otseselt kindlaks määrata. Igast põhistruktuuri hargnemiskohast saab
tuletada eritunnuse suuna. Tuleb analüüsida iga põhistruktuuri kolme haru ja määrata kindlaks iga
haru lõpp-punkt. Joonisel 6.1.2 on illustreeritud kolme meetodit, mida kasutatakse haru lõpu
kindlaksmääramiseks, võttes aluseks kujutise, mille skaneerimise resolutsioon on 500 pikslit tolli
kohta.
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Lõpp-punkt määrtakse kindlaks vastavalt esimesena täidetavale tingimusele. Pikslite arvu
määramisel on võetud aluseks skaneerimise resolutsioon 500 pikslit tolli kohta. Erinevate
skaneerimise resolutsioonide kasutamise korral tuleb võtta aluseks erinev pikslite arv.
–

Kaugus 0,064 tolli (32. piksel).

–

Struktuuri haru lõpp kaugusel 0,02 tolli kuni 0,064 tolli (10. kuni 32. piksel); lühemaid
harusid ei kasutata.

–

Teine hargnemine toimub mitte kaugemal kui 0,064 tolli kaugusel (enne 32. pikslit).
Joonis 4:

Eritunnuseks olev nurk määratakse kindlaks, moodustades kolm kujuteldavat kiirt, mis lähtuvad
hargnemispunktist ja ulatuvad iga haru lõpuni. Kiirte poolt moodustatud teravaim nurk poolitatakse,
et märkida eritunnuse suund.
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6.1.3. Koordinaatsüsteem
Sõrmejälgede eritunnuste väljendamiseks kasutatav koordinaatsüsteem on ristkoordinaatide
süsteem. Eritunnuste asukohad esitatakse nende x- ja y-koordinaatide abil. Koordinaatsüsteemi
alguspunkt on algse kujutise vasakpoolne ülemine nurk ning x-telje suund on paremale ja y-telje
suund alla. Eritunnuse x-ja y-koordinaadid esitatakse pikslite alusel kaugusena koordinaatsüsteemi
alguspunktist. Tuleb märkida, et koordinaatsüsteemi alguspunkti asukoht ja mõõtühikud ei ole
kooskõlas tavaga, mida on kasutatud ANSI/NIST-ITL 1-2000 standardis tüüp-9 kirje mõistete
määratlustes.
6.1.4. Eritunnuste suund
Nurga väärtused esitatakse standardsel matemaatilisel kujul, kus 0-kraadine nurk on paremale ning
vastupäeva pöörates nurk suureneb. Kirjeldatavad nurgad on suunaga piki kurdu kurru lõpu
tähistamisel ning suunaga oru keskosa suunas hargnemiskoha tähistamisel. See tava on 180 kraadi
vastupidine nurga suunale, millest on lähtutud nurga kirjeldamisel ANSI/NIST-ITL 1-2000
standardi tüüp-9 kirje mõistete määratlustes.
6.2. Tüüp-9 loogiliste kirjete andmeväljad vastavalt INCITS-378 standardiga kehtestatud
formaadile
Kõik tüüp-9 kirjete andmeväljad on ASCII vormingus. Binaarsed andmeväljad ei ole selle lisatud
tekstiväljaga kirje puhul lubatud.
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6.2.1. Andmeväli 9.001: loogilise kirje pikkus (LEN)
Sellel kohustuslikul ASCII vormingus andmeväljal on esitatud loogilise kirje pikkus, märkides
baitide koguarvu, võttes arvesse kõiki kirjes esinevatel andmeväljadel asuvaid märke.
6.2.2. Andmeväli 9.002: kujutise järjekorranumber (IDC)
Seda kohustuslikku 2-baidist andmevälja kasutatakse eritunnuseid kirjeldavate andmete
tähistamiseks ja asukoha esitamiseks. Sellel andmeväljal paiknev IDC vastab tüüp-1 kirje faili sisu
andmeväljal esinevale IDC-le.
6.2.3. Andmeväli 9.003: tõmmise tüüp (IMP)
Sellel 1-baidisel kohustuslikul andmeväljal kirjeldatakse viisi, kuidas daktüloskoopilise kujutise
andmed on saadud. Sellele andmeväljale sisestatakse tõmmise tüübi tähistamiseks vastavale tabelist
4 valitud koodile vastav ASCII vormingus väärtus.
6.2.4. Andmeväli 9.004: eritunnuste formaat (FMT)
Sellel väljal esineb märk „U“ tähistamaks, et eritunnused on esitatud M1-378 standardile vastavas
formaadis. Kuigi andmed võivad olla kodeeritud vastavalt M1-378 standardile, peavad kõik tüüp-9
kirje andmeväljad jääma ASCII vormingus tekstiväljadeks.
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6.2.5. Andmeväli 9.126: teave CBEFFi (Common Biometric Exchange File Format) kohta
See andmeväli sisaldab kolme andmeühikut. Esimene andmeühik sisaldab väärtust „27“ (0x1B).
See on CBEFFi formaadi omaniku identifitseerimistunnus, mille rahvusvaheline biomeetria
tööstusassotsiatsioon (IBIA) on omistanud INCITISe tehnilisele komiteele M1. <US> eraldusmärk
eraldab selle andmeühiku CBEFFi formaadi tüüpi tähistavast andmeühikust, mis sisaldab väärtust
„513“ (0x0201), et märkida, et see kirje sisaldab üksnes andmeid eritunnuste asukoha ja nurga
kohta ilma laiendatud andmeploki andmeid esitamata. <US> eraldusmärk eraldab selle andmeühiku
CBEFFi toote identifikaatorist (PID), millega määratletakse kodeerimiseks kasutatava seadme
„omanik“. Selle väärtuse määrab kindlaks müüja. Selle võib saada IBIA veebisaidilt
(www.ibia.org), kui see on sinna märgitud.
6.2.6. Andmeväli 9.127: kujutise salvestamiseks kasutatud seadme identifitseerimistunnus
See andmeväli sisaldab kahte andmeühikut, mis on eraldatud <US> eraldusmärgiga. Esimene
andmeväli sisaldab tähist „APPF“, kui algselt kujutise salvestamiseks kasutatud seade vastas
kinnituse kohaselt CJIS-RS-0010 (FBI sõrmejälgede elektroonilise edastamise spetsifikatsioon) F
lisale (IAFISe kujutise kvaliteedi spetsifikatsioon, 29. jaanuar 1999). Kui seade ei olnud nimetatud
spetsifikatsioonile vastav, sisaldab andmeväli väärtust „NONE“. Teine andmeväli sisaldab kujutise
salvestamise seadme tunnust, mis on müüja poolt omistatud kujutise salvestamiseks kasutatava
seadme tootenumber. Väärtus „0“ märgib, et kujutise salvestamise seadme tunnus ei ole teada.
6.2.7. Andmeväli 9.128: horisontaalse rastrijoone pikkus (HLL)
See kohustuslik ASCII vormingus andmeväli sisaldab edastatava kujutise ühe horisontaalse
rastrijoone pikslite arvu. Maksimaalne horisontaalse rastrijoone pikkus on 65534 pikslit.
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6.2.8. Andmeväli 9.129: vertikaalne külje pikkus (VLL)
See kohustuslik ASCII vormingus andmeväli sisaldab edastatava kujutise horisontaalsete
rastrijoonte arvu. Maksimaalne vertikaalse külje pikkus on 65534 pikslit.
6.2.9. Andmeväli 9.130: mõõtühik (SLC)
Sellel kohustuslikul ASCII kodeeringus andmeväljal märgitakse kujutise lahutusvõime
(pikslitihedus) kirjeldamisel kasutatav mõõtühik. Väärtus „1“ sellel väljal märgib, et arvestatakse
piksleid tolli kohta, väärtus „2“ märgib, et arvestatakse piksleid sentimeetri kohta. Väärtus „0“ sellel
andmeväljal osutab sellele, et kasutatav mõõtühik ei ole märgitud. Sellisel juhul on horisontaal- ja
vertikaaljoonel paiknevate pikslite arvu suhe jagatis HPS/VPS.
6.2.10.

Andmeväli 9.131: pikslimastaap horisontaalis (HPS)

See kohustuslik ASCII vormingus andmeväli sisaldab täisarvu, mis tähistab horisontaalse
rastrijoone pikslitihedust, eeldusel, et SLC väärtus on „1“ või „2“. Muul juhul tähistab see
horisontaal- ja vertikaaljoonel paiknevate pikslite arvu suhte horisontaalsuunale vastavat
komponenti.
6.2.11.

Andmeväli 9.132: pikslimastaap vertikaalis (VPS)

See kohustuslik ASCII vormingus andmeväli sisaldab täisarvu, mis tähistab vertikaalsuunalist
pikslitihedust, eeldusel, et SLC väärtus on „1“ või „2“. Muul juhul tähistab see horisontaal- ja
vertikaaljoonel paiknevate pikslite arvu suhte horisontaalsuunale vastavat komponenti.
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6.2.12.

Andmeväli 9.133: sõrme vaade

See kohustuslik andmeväli sisaldab kõnealuse kirje andmetega seotud sõrme vaate numbrit. Vaadet
tähistatakse täisarvudega alates „0“ kuni „15“.
6.2.13.

Andmeväli 9.134: sõrme asend (FGP)

See andmeväli sisaldab koodi, mis tähistab sõrme asendit, mille alusel saadi selles tüüp-9 kirjes
sisalduv teave. Sõrme või peopesa asendi märkimiseks kasutatakse koodi vahemikus 1–10, mis
valitakse tabelist 5, või peopesa korral tabelist 10.
6.2.14.

Andmeväli 9.135: sõrmejälje kvaliteet

Sellel andmeväljal mägitakse üldine sõrmejälje eritunnuste andmete kvaliteet ning see esitatakse
vahemikus 0–100. See number tähistab üldist sõrmejälje andmete kvaliteeti ning kajastab algse
kujutise, eritunnuste kindlaksmääramise ning eritunnuste andmeid mõjutada võivate täiendavate
toimingute kvaliteeti.
6.2.15.

Andmeväli 9.136: eritunnuste arv

See kohustuslik andmeväli sisaldab selles loogilises kirjes esitatud eritunnuste arvu.
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6.2.16.

Andmeväli 9.137: sõrmejälje eritunnuste andmed

See kohustuslik andmeväli sisaldab kuute andmeühikut, mis on eraldatud <US> eraldusmärgiga.
Sellesse kuulub mitu alamandmevälja, millest igaüks sisaldab andmeid ühe eritunnuse kohta.
Eritunnuseid käsitlevate alamandmeväljade koguarv peab vastama andmeväljal 136 esitatud arvule.
Esimene andmeühik sisaldab eritunnuse indeksit; need indeksid algavad ühest („1“) ning sõrmejälje
iga järgmise eritunnuse korral on see indeks ühe („1“) võrra suurem. Teisel ja kolmandal
andmeväljal on eritunnuste „x“- ja „y“-koordinaadid, mis on esitatud pikslite alusel. Neljas
andmeühik sisaldab eritunnusega seotud nurga suurust kahekraadise täpsusega. See väärtus on
positiivne ning jääb vahemikku 0–179. Viiendas andmeühikus kirjeldatakse eritunnuse tüüpi.
Väärtust „0“ kasutatakse „MUUD“ tüüpi eritunnuste, väärtust „1“ kurru lõpu ning väärtust „2“
kurru hargnemise tähistamiseks. Kuues andmeühik kirjeldab iga eritunnuse kvaliteeti. Selle väärtus
võib olla vahemikus 1, mis tähistab halvimat kvaliteeti, kuni 100, mis tähistab parimat kvaliteeti.
Väärtus „0“ tähendab, et andmed kvaliteedi kohta puuduvad. Iga alamandmeväli on eraldatud
järgmisest <RS> eraldusmärgiga.
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6.2.17.

Andmeväli 9.138: andmed kurdude arvu kohta

See andmeväli sisaldab mitmeid alamandmevälju, millest igaüks sisaldab kolme andmeühikut.
Esimese alamandmevälja esimeses andmeühikus on määratletud kurdude arvu kindlaksmääramise
meetod. Väärtus „0“ märgib, et kurdude arvu kindlakstegemiseks kasutatud meetodi kohta ega
kurdude järjestuse kohta kirjes ei saa oletusi teha. Väärtus „1“ märgib, et iga keskmise eritunnuse
puhul on neljas sektoris tehtud kindlaks kurdude arv kuni lähimate eritunnusteni ning iga keskmise
eritunnuse kohta on esitatud kurdude arv. Väärtus „2“ märgib, et iga keskmise eritunnuse puhul on
kaheksas sektoris tehtud kindlaks kurdude arv kuni lähimate eritunnusteni ning iga keskmise
eritunnuse kohta on esitatud kurdude arv. Esimese andmevälja ülejäänud kaks andmeühikut
sisaldavad mõlemad väärtust „0“. Andmeühikud on eraldatud <US> eraldusmärgiga. Järgnevad
alamandmeväljad sisaldavad esimeses andmeühikus keskmise eritunnuse indeksit, teises
andmeühikus külgneva eritunnuse indeksit ja kolmandas andmeühikus neid ühendava sirgega
lõikuvate kurdude arvu. Alamandmeväljad on eraldatud <RS> eraldusmärgiga.
6.2.18.

Andmeväli 9.139: andmed sõrmejälje jäljesüdamiku kohta

See andmeväli sisaldab ühte alamandmevälja iga algsel kujutisel esineva jäljesüdamiku kohta. Iga
alamandmeväli sisaldab kolme andmeühikut. Esimesed kaks andmeühikut sisaldavad „x“- ja „y“koordinaati, mis on esitatud pikslite alusel. Kolmas andmeväli sisaldab keskmega seotud nurga
suurust, mis esitatakse kahekraadise täpsusega. See väärtus on positiivne ning jääb vahemikku
0–179. Erinevaid jäljesüdamikke kirjeldavad väljad on eraldatud <RS> eraldusmärgiga.
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6.2.19.

Andmeväli 9.140: andmed delta kohta

See andmeväli sisaldab ühte alamandmevälja iga algsel kujutisel esineva delta kohta. Iga
alamandmeväli sisaldab kolme andmeühikut. Esimesed kaks andmeühikut sisaldavad „x“- ja „y“koordinaati, mis on esitatud pikslite alusel. Kolmas andmeväli sisaldab deltaga seotud nurga
suurust, mis esitatakse kahekraadise täpsusega. See väärtus on positiivne ning jääb vahemikku 0–
179. Erinevaid jäljesüdamikke kirjeldavad väljad on eraldatud <RS> eraldusmärgiga.
7.

Tüüp-13 kirje: muutuva resolutsiooniga sündmuskohajälje kujutist sisaldav kirje

Lisatud tekstiväljaga tüüp-13 loogilised kirjed sisaldavad kujutise andmeid, mis on saadud
sündmuskohajälje kujutistelt. Need kujutised on mõeldud edastamiseks asutustele, kes automaatselt
tuvastavad kujutistel soovitud iseäralikke omadusi või kasutavad selleks inimsekkumist ja
andmetöötlust.
Kirjes on esitatud lisatud tekstiväljaga andmed kasutatud skaneerimisresolutsiooni, kujutise suuruse
ja muude kujutise töötlemiseks vajalike parameetrite kohta.
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Tabel 7. Muutuva resolutsiooniga sündmuskohajälje kujutist sisaldava tüüp-13 kirje struktuur
Ident

Cond.
code

Field
Number

Field name

Char
type

Field size per
occurrence

Occur count Max
byte
count

min.

max. min

max

LEN

M

13.001

LOGICAL
RECORD
LENGTH

N

4

8

1

1

15

IDC

M

13.002

IMAGE
DESIGNATION
CHARACTER

N

2

5

1

1

12

IMP

M

13.003

IMPRESSION
TYPE

A

2

2

1

1

9

SRC

M

13.004

SOURCE
AGENCY/ORI

AN

6

35

1

1

42

LCD

M

13.005

LATENT
CAPTURE
DATE

N

9

9

1

1

16

HLL

M

13.006

HORIZONTAL
LINE LENGTH

N

4

5

1

1

12

VLL

M

13.007

VERTICAL
LINE LENGTH

N

4

5

1

1

12

SLC

M

13.008

SCALE UNITS

N

2

2

1

1

9

HPS

M

13.009

HORIZONTAL
PIXEL SCALE

N

2

5

1

1

12

VPS

M

13.010

VERTICAL
PIXEL SCALE

N

2

5

1

1

12
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Tabel 7. Muutuva resolutsiooniga sündmuskohajälje kujutist sisaldava tüüp-13 kirje struktuur
Ident

Cond.
code

Field
Number

Field name

Char
type

Field size per
occurrence

Occur count Max
byte
count

min.

max. min

max

CGA

M

13.011

COMPRESSION
ALGORITHM

A

5

7

1

1

14

BPX

M

13.012

BITS PER PIXEL N

2

3

1

1

10

FGP

M

13.013

FINGER
POSITION

2

3

1

6

25

13.014

RESERVED FOR —
FUTURE
DEFINITION

—

—

—

—

—

13.020

COMMENT

2

128

0

1

135

13.021

RESERVED FOR —
FUTURE
DEFINITION

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

13.998

USER-DEFINED
FIELDS

13.999

IMAGE DATA

B

2

—

1

1

—

RSV

13.019
COM

O

RSV

13.199
UDF
DAT

O
M

13.200

N

A

Märkide tüüp: N = number; A = täht; AN =tähtnumbriline märk; B = binaarne.

EU/UK/TCA/39.–46. lisa/et 96

7.1. Andmeväljad tüüp-13 loogilises kirjes
Järgmistes punktides kirjeldatakse kõigil tüüp-13 loogilise kirje andmeväljadel paiknevaid andmeid.
Tüüp-13 loogilises kirjes on kanded esitatud nummerdatud andmeväljadel. Kirje kaks esimest
andmevälja peavad olema järjekorda seatud ning kujutise andmeid sisaldav andmeväli on viimane
füüsiline andmeväli kirjes. Tabelis 7 on iga tüüp-13 kirjes sisalduva andmevälja kohta loetletud
„tingimuste koodid“, kus „M“ tähistab kohustuslikku ja „O“ tähistab vabatahtlikku andmevälja,
andmevälja number, andmevälja nimi, märkide tüüp, andmevälja suurus ning maksimaalne arv,
mitu korda see andmeväli võib esineda. Viimases tulbas on märgitud maksimaalne baitide arv
andmeväljal, võttes aluseks kolmekohalise välja numbri. Kui andmevälja numbri tähistamiseks
kasutatakse rohkem märke, suureneb samuti maksimaalne baitide arv. Tulbas „ühe andmevälja
suurus“ esitatud kahe kande puhul on arvesse võetud andmeväljal kasutatud eraldusmärke.
„Maksimaalse baitide arvu“ määramisel on arvesse võetud välja numbrit, andmehulka ja kõiki
eraldusmärke, sealhulgas märki „GS“.
7.1.1. Andmeväli 13.001: loogilise kirje pikkus (LEN)
See kohustuslik ASCII vormingus andmeväli sisaldab kogu tüüp-13 loogilises kirjes sisalduvate
baitide koguarvu. Andmeväljal 13.001 määratletakse kirje pikkus, võttes arvesse kõiki kirje kõigil
andmeväljadel asuvaid märke ning andmete eraldusmärke.
7.1.2. Andmeväli 13.002: kujutise järjekorranumber (IDC)
Seda kohustuslikku ASCII vormingus andmevälja kasutatakse kirjes sisalduvate sündmuskohajälje
kujutise andmete määratlemiseks. See IDC vastab tüüp-1 kirje faili sisu andmeväljal (CNT)
esinevale IDC-le.
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7.1.3. Andmeväli 13.003: tõmmise tüüp (IMP)
Sellel 1- või 2-baidisel kohustuslikul ASCII vormingus andmeväljal märgitakse, kuidas
sündmuskohajälje kujutise andmed on saadud. Sellele väljale sisestatakse sobiv sündmuskohajälje
kujutisele vastav kood, mis valitakse tabelist 4 (sõrm) või tabelist 9 (peopesa).
7.1.4. Andmeväli 13.004: lähtekohaks olev asutus/ORI (SRC)
See kohustuslik ASCII vormingus andmeväli sisaldab haldusasutuse või organisatsiooni
identifitseerimistunnust, kes salvestas algselt kirjes esitatud näokujutise. Harilikult paikneb sellel
andmeväljal lähtekohaks oleva asutuse, kes salvestas sellel andmeväljal esitatud kujutise,
identifikaator (ORI). See sisaldab kahte järgmises formaadis andmeühikut: CC/asutus.
Esimene andmeühik sisaldab Interpoli riigikoodi, pikkusega kaks tähtnumbrilist märki. Teises
andmeühikus (asutus) määratletakse amet, kasutades vabateksti pikkusega kuni 32 tähtnumbrilist
märki.
7.1.5. Andmeväli 13.005: sündmuskohajälje kujutise salvestamise kuupäev (LCD)
See kohustuslik ASCII vormingus andmeväli sisaldab kuupäeva, mil kirjes esitatud
sündmuskohajälje kujutis salvestati. Kuupäev esitatakse kaheksa numbriga, kasutades formaati
CCYYMMDD. Märgid CCYY tähistavad aastat, mil kujutis salvestati; märgid MM tähistavad
kuule vastava arvu kümnelisi ja ühelisi; märgid DD tähistavad kuupäevale vastava arvu kümnelisi
ja ühelisi. Näiteks 20000229 tähistab kuupäeva 29. veebruar 2000. Esitatav kuupäev peab olema
reaalne kuupäev.
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7.1.6. Andmeväli 13.006: horisontaalse rastrijoone pikkus (HLL)
See kohustuslik ASCII vormingus andmeväli sisaldab edastatava kujutise ühe horisontaalse
rastrijoone pikslite arvu.
7.1.7. Andmeväli 13.007: vertikaalne külje pikkus (VLL)
See kohustuslik ASCII vormingus andmeväli sisaldab edastatava kujutise horisontaalsete
rastrijoonte arvu.
7.1.8. Andmeväli 13.008: mõõtühik (SLC)
Sellel kohustuslikul ASCII kodeeringus andmeväljal märgitakse kujutise lahutusvõime
(pikslitihedus) kirjeldamisel kasutatav mõõtühik. Väärtus „1“ sellel väljal märgib, et arvestatakse
piksleid tolli kohta, väärtus „2“ märgib, et arvestatakse piksleid sentimeetri kohta. Väärtus „0“ sellel
andmeväljal osutab sellele, et kasutatav mõõtühik ei ole märgitud. Sellisel juhul on horisontaal- ja
vertikaaljoonel paiknevate pikslite arvu suhe jagatis HPS/VPS.
7.1.9. Andmeväli 13.009: pikslimastaap horisontaalis (HPS)
See kohustuslik ASCII vormingus andmeväli sisaldab täisarvu, mis tähistab horisontaalse
rastrijoone pikslitihedust, eeldusel, et SLC väärtus on „1“ või „2“. Muul juhul tähistab see
horisontaal- ja vertikaaljoonel paiknevate pikslite arvu suhte horisontaalsuunale vastavat
komponenti.
7.1.10.

Andmeväli 13.010: pikslimastaap vertikaalis (VPS)
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See kohustuslik ASCII vormingus andmeväli sisaldab täisarvu, mis tähistab vertikaalsuunalist
pikslitihedust, eeldusel, et SLC väärtus on „1“ või „2“. Muul juhul tähistab see horisontaal- ja
vertikaaljoonel paiknevate pikslite arvu suhte horisontaalsuunale vastavat komponenti.
7.1.11.

Andmeväli 13.011: kokkupakkimise algoritm (CGA)

Sellel kohustuslikul ASCII vormingus andmeväljal märgitakse, millist algoritmi kasutati
halltoonides kujutise kokkupakkimiseks. Kokkupakkimise algoritme tähistavaid koode vt 39-7
liitest.
7.1.12.

Andmeväli 13.012: piksli kirjeldamiseks kasutatav bittide arv (BPX)

Sellel kohustuslikul ASCII kodeeringus andmeväljal märgitakse piksli kirjeldamiseks kasutatav
bittide arv. See andmeväli sisaldab kannet „8“ harilike halltoonide väärtuste „0“ kuni „255“ korral.
Kanne sellel väljal, mis on suurem kui „8“, märgib suurema täpsusastmega esitatud halltoonis
piksleid.
7.1.13.

Andmeväli 13.013: sõrme/peopesa asend (FGP)

Sellel kohustuslikul lisatud tekstiväljaga andmeväljal märgitakse üks või mitu võimalikku sõrme
või peopesa asendit, mis võivad kuuluda kokku vastava sündmuskohajälje kujutisega.
Kümnendkood, mis vastab teadaolevale või kõige tõenäolisemale sõrme asendile, valitakse tabelist
5, ja kõige tõenäolisemale peopesa asendile vastav kood tabelist 10 ning see esitatakse ühe või kahe
märgiga ASCII vormingus alamandmeväljal. Võib osutada täiendavatele sõrme ja/või peopesa
asenditele, sisestades muud asendi koodid alamandmeväljadele, mis on eraldatud eraldusmärgiga
„RS“. Igale koodidega ühest kümneni tähistatud sõrme asendile osutamiseks kasutatakse
„tundmatut sõrme“ tähistavat koodi „0“. Igale loetelus esitatud peopesa asendile osutamiseks
kasutatakse „tundmatut peopesa“ tähistavat koodi „20“.
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7.1.14.

Andmeväljad 13.014–019: reserveeritud kasutamiseks tulevikus (RSV)

Need andmeväljad on reserveeritud kasutamiseks käesoleva standardi tulevastes redaktsioonides.
Ühtegi nendest andmeväljadest ei kasutata selles redaktsioonis. Kui mõni nendest andmeväljadest
esineb, tuleb neid ignoreerida.
7.1.15.

Andmeväli 13.020: märkus (COM)

Seda vabatahtlikku andmevälja võib kasutada märkuste või muu ASCII vormingus teksti lisamiseks
sündmuskohajälje kujutise andmetele.
7.1.16.

Andmeväljad 13.021–199: reserveeritud kasutamiseks tulevikus (RSV)

Need andmeväljad on reserveeritud kasutamiseks käesoleva standardi tulevastes redaktsioonides.
Ühtegi nendest andmeväljadest ei kasutata selles redaktsioonis. Kui mõni nendest andmeväljadest
esineb, tuleb neid ignoreerida.
7.1.17.

Andmeväljad 13.200–998: kasutaja poolt määratletavad andmeväljad (UDF)

Need andmeväljad on kasutaja poolt määratletavad ning neid kasutatakse vastavalt tulevastele
vajadustele. Nende suuruse ja sisu määrab kindlaks kasutaja ning need peavad olema
kooskõlastatud vastuvõtva asutusega. Kui need on kasutusel, sisaldavad need ASCII vormingus
andmeid.
7.1.18.

Andmeväli 13.999: kujutise andmed (DAT)

See andmeväli sisaldab kõiki salvestatud sündmuskohajälje kujutise andmeid. Selle numbriks on
alati 999 ning see peab olema viimane füüsiline andmeväli kirjes. Näiteks järgnevad andmevälja
numbrile „13.999:“ binaarselt esitatavad kujutise andmed.
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Kokkupakkimata halltoonides kujutise iga piksli andmed esitatakse harilikult kaheksa biti abil (256
halltooni), mis moodustavad ühe baidi. Kui kanne andmeväljal 13.012 BPX on suurem või väiksem
kui „8“, on ühe piksli andmeid sisaldavate baitide arv erinev. Kui kasutatakse kokkupakkimist,
pakitakse pikslite andmed kokku vastavalt andmeväljal GCA nimetatud
kokkupakkimistehnoloogiale.
7.2. Muutuva resolutsiooniga sündmuskohajälje kujutist sisaldava tüüp-13 kirje lõpp
Järjepidevuse huvides peab andmeväljal 13.999 paiknevate andmete viimasele baidile järgnema
vahetult eraldusmärk „FS“, et eraldada see järgmisest loogilisest kirjest. Seda eraldusmärki tuleb
tüüp-13 loogilise kirje pikkuse arvestamisel arvesse võtta.
8.

Tüüp-15 kirje: muutuva resolutsiooniga peopesakujutist sisaldav kirje

Lisatud tekstiväljaga tüüp-15 loogiline kirje sisaldab peopesakujutise andmeid koos kasutaja poolt
esitatavat teksti sisaldavate kindlaksmääratud andmeväljadega, kus käsitletakse vastavat digitaalset
kujutist, ning seda kasutatakse nende andmete vahetamiseks. Kasutatud skaneerimisresolutsiooni,
kujutise suurust ja muid kujutise töötlemiseks vajalikke parameetreid ja märkusi käsitlevad andmed
salvestatakse kirjesse lisatud tekstiväljadena. Teistele asutustele edastatavaid peopesakujutisi
töödeldakse vastuvõtvates asutustes, et eraldada nendelt soovitud andmed eritunnuste kohta, mis on
vajalikud kujutiste kõrvutamiseks.
Kujutise andmed saadakse otse isikult, kasutades skaneerimisseadet, mis võimaldab saada kujutise
otse isikult, või peopesakaardilt või muult andmekandjalt, mis sisaldab isiku peopesakujutist.
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Peopesakujutiste saamiseks kasutatav meetod peab olema selline, mis võimaldab salvestada
kujutiste kogumi kummagi käe kohta. Sellesse kogumisse kuulub peopesa välimine serv ühe
skaneeritud kujutisena ning üks kuni kaks skaneeritud kujutist, millel on kogu peopesa randmest
kuni sõrmeotsteni. Kui kogu peopesa kujutamiseks kasutatakse kahte kujutist, peab alumine kujutis
ulatuma randmest kuni sõrmedevahelise ala ülemise osani (kolmanda sõrme liiges) ning sellel peab
olema esitatud peopesa tenari (thenar) ja hüpotenari (hypothenar) piirkond. Ülemine kujutis ulatub
sõrmedevahelise ala alumisest osast kuni sõrmeotsteni. See tagab kahe kujutise piisava kattumise
peopesa sõrmedevahelise ala piirkonnas. Selles piirkonnas esinevate joonte struktuuri ja üksikute
punktide kõrvutamisel saab analüüsija kindlalt öelda, kas mõlemad kujutised on saadud samalt
peopesalt.
Kuna peopesajälje edastamine võib toimuda erinevatel eesmärkidel, võib see sisaldada ühte või
enamat peopesa või käe teatava piirkonna kujutist. Ühe isiku peopesa kujutiste täielik kogum
sisaldab harilikult kummagi käe peopesa välimise serva ja kogu peopesa kujutist (kujutisi). Kuna
lisatud tekstiväljaga loogiline kirje võib sisaldada üksnes binaarseid andmevälju, on kummagi
peopesa välimise serva jaoks vaja ühte tüüp-15 kirjet ning kummagi kogu peopesa jaoks ühte või
kahte tüüp-15 kirjet. Seetõttu on peopesa andmete tavapärasel edastamisel vaja isiku peopesajälje
kujutamiseks kasutada nelja kuni kuute tüüp-15 kirjet.
8.1. Andmeväljad tüüp-15 loogilises kirjes
Järgmistes punktides kirjeldatakse kõigil tüüp-15 loogilise kirje andmeväljadel paiknevaid andmeid.
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Tüüp-15 loogilises kirjes on kanded esitatud nummerdatud andmeväljadel. Kirje kaks esimest
andmevälja peavad olema järjekorda seatud ning kujutise andmeid sisaldav andmeväli on viimane
füüsiline andmeväli kirjes. Tabelis 8 on iga tüüp-15 kirjes sisalduva andmevälja kohta loetletud
„tingimuste koodid“, kus „M“ tähistab kohustuslikku ja „O“ tähistab vabatahtlikku andmevälja,
andmevälja number, andmevälja nimi, märkide tüüp, andmevälja suurus ning maksimaalne arv,
mitu korda see andmeväli võib esineda. Viimases tulbas on märgitud maksimaalne baitide arv
andmeväljal, võttes aluseks kolmekohalise välja numbri. Kui andmevälja numbri tähistamiseks
kasutatakse rohkem märke, suureneb samuti maksimaalne baitide arv. Tulbas „ühe andmevälja
suurus“ esitatud kahe kande puhul on arvesse võetud andmeväljal kasutatud eraldusmärke.
„Maksimaalse baitide arvu“ määramisel on arvesse võetud välja numbrit, andmehulka ja kõiki
eraldusmärke, sealhulgas märki „GS“.
8.1.1. Andmeväli 15.001: loogilise kirje pikkus (LEN)
See kohustuslik ASCII vormingus andmeväli sisaldab kogu tüüp-15 loogilises kirjes sisalduvate
baitide koguarvu. Andmeväljal 15.001 määratletakse kirje pikkus, võttes arvesse kõiki kirje kõigil
andmeväljadel asuvaid märke ning andmete eraldusmärke.
8.1.2. Andmeväli 15.002: kujutise järjekorranumber (IDC)
Seda kohustuslikku ASCII vormingus andmevälja kasutatakse kirjes sisalduva peopesakujutise
määratlemiseks. See IDC vastab tüüp-1 kirje faili sisu andmeväljal (CNT) esinevale IDC-le.
8.1.3. Andmeväli 15.003: tõmmise tüüp (IMP)
Sellel 1-baidisel kohustuslikul ASCII vormingus andmeväljal nimetatakse viis, kuidas
peopesakujutise andmed on saadud. Sellele andmeväljale sisestatakse sobiv kood, mis valitakse
tabelist 9.

EU/UK/TCA/39.–46. lisa/et 104

8.1.4. Andmeväli 15.004: lähtekohaks olev asutus/ORI (SRC)
See kohustuslik ASCII vormingus andmeväli sisaldab haldusasutuse või organisatsiooni
identifitseerimistunnust, kes salvestas algselt kirjes esitatud näokujutise. Harilikult paikneb sellel
andmeväljal lähtekohaks oleva asutuse, kes salvestas sellel andmeväljal esitatud kujutise,
identifikaator (ORI). See sisaldab kahte järgmises formaadis andmeühikut: CC/asutus.
Esimene andmeühik sisaldab Interpoli riigikoodi, pikkusega kaks tähtnumbrilist märki. Teises
andmeühikus (asutus) määratletakse amet, kasutades vabateksti pikkusega kuni 32 tähtnumbrilist
märki.
8.1.5. Andmeväli 15.005: peopesakujutise salvestamise kuupäev (LCD)
See kohustuslik ASCII vormingus andmeväli sisaldab kuupäeva, mil peopesakujutis salvestati.
Kuupäev esitatakse kaheksa numbriga, kasutades formaati CCYYMMDD. Märgid CCYY
tähistavad aastat, mil kujutis salvestati; märgid MM tähistavad kuule vastava arvu kümnelisi ja
ühelisi; märgid DD tähistavad kuupäevale vastava arvu kümnelisi ja ühelisi. Näiteks kanne
20000229 tähistab kuupäeva 29. veebruar 2000. Esitatav kuupäev peab olema reaalne kuupäev.
8.1.6. Andmeväli 15.006: horisontaalse rastrijoone pikkus (HLL)
See kohustuslik ASCII vormingus andmeväli sisaldab edastatava kujutise ühe horisontaalse
rastrijoone pikslite arvu.
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8.1.7. Andmeväli 15.007: vertikaalne külje pikkus (VLL)
See kohustuslik ASCII vormingus andmeväli sisaldab edastatava kujutise horisontaalsete
rastrijoonte arvu.
8.1.8. Andmeväli 15.008: mõõtühik (SLC)
Sellel kohustuslikul ASCII kodeeringus andmeväljal märgitakse kujutise lahutusvõime
(pikslitihedus) kirjeldamisel kasutatav mõõtühik. Väärtus „1“ sellel väljal märgib, et arvestatakse
piksleid tolli kohta, väärtus „2“ märgib, et arvestatakse piksleid sentimeetri kohta. Väärtus „0“ sellel
andmeväljal osutab sellele, et kasutatav mõõtühik ei ole märgitud. Sellisel juhul on horisontaal- ja
vertikaaljoonel paiknevate pikslite arvu suhe jagatis HPS/VPS.
8.1.9. Andmeväli 15.009: pikslimastaap horisontaalis (HPS)
See kohustuslik ASCII vormingus andmeväli sisaldab täisarvu, mis tähistab horisontaalse
rastrijoone pikslitihedust, eeldusel, et SLC väärtus on „1“ või „2“. Muul juhul tähistab see
horisontaal- ja vertikaaljoonel paiknevate pikslite arvu suhte horisontaalsuunale vastavat
komponenti.
8.1.10.

Andmeväli 15.010: pikslimastaap vertikaalis (VPS)

See kohustuslik ASCII vormingus andmeväli sisaldab täisarvu, mis tähistab vertikaalsuunalist
pikslitihedust, eeldusel, et SLC väärtus on „1“ või „2“. Muul juhul tähistab see horisontaal- ja
vertikaaljoonel paiknevate pikslite arvu suhte horisontaalsuunale vastavat komponenti.
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Tabel 8. Muutuva resolutsiooniga peopesakujutist sisaldava tüüp-15 kirje struktuur
Ident

Cond.
code

Field
number

Field name

Char
type

Field size per
occurrence

Occur count

min.

min

max.

Max
byte
count

max

LEN

M

15.001

LOGICAL
RECORD
LENGTH

N

4

8

1

1

15

IDC

M

15.002

IMAGE
DESIGNATION
CHARACTER

N

2

5

1

1

12

IMP

M

15.003

IMPRESSION
TYPE

N

2

2

1

1

9

SRC

M

15.004

SOURCE
AGENCY/ORI

AN

6

35

1

1

42

PCD

M

15.005

PALMPRINT
N
CAPTURE DATE

9

9

1

1

16

HLL

M

15.006

HORIZONTAL
LINE LENGTH

N

4

5

1

1

12

VLL

M

15.007

VERTICAL LINE
LENGTH

N

4

5

1

1

12

SLC

M

15.008

SCALE UNITS

N

2

2

1

1

9

HPS

M

15.009

HORIZONTAL
PIXEL SCALE

N

2

5

1

1

12

VPS

M

15.010

VERTICAL
PIXEL SCALE

N

2

5

1

1

12

CGA

M

15.011

COMPRESSION
ALGORITHM

AN

5

7

1

1

14
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Tabel 8. Muutuva resolutsiooniga peopesakujutist sisaldava tüüp-15 kirje struktuur
Ident

Cond.
code

Field
number

Field name

Char
type

Field size per
occurrence

Occur count

min.

min

max.

Max
byte
count

max

BPX

M

15.012

BITS PER PIXEL

N

2

3

1

1

10

PLP

M

15.013

PALMPRINT
POSITION

N

2

3

1

1

10

15.014

RESERVED FOR
FUTURE
INCLUSION

—

—

—

—

—

—

15.020

COMMENT

AN

2

128

0

1

128

15.021

RESERVED FOR
FUTURE
INCLUSION

—

—

—

—

—

—

USER-DEFINED
FIELDS

—

—

—

—

—

—

IMAGE DATA

B

2

—

1

1

—

RSV

15.019
COM

O

RSV

15.199
UDF

O

15.200
15.998

DAT

M

15.999

Tabel 9. Peopesa tõmmise tüüp
Description

Code

Live-scan palm

10

Nonlive-scan palm

11

Latent palm impression

12

Latent palm tracing

13

Latent palm photo

14

Latent palm lift

15

EU/UK/TCA/39.–46. lisa/et 108

8.1.11.

Andmeväli 15.011: kokkupakkimise algoritm (CGA)

Sellel kohustuslikul ASCII vormingus andmeväljal märgitakse, millist algoritmi kasutati
halltoonides kujutise kokkupakkimiseks. Kanne „NONE“ sellel väljal märgib, et selles kirjes
sisalduvad andmed ei ole kokkupakitud. Nende kujutiste puhul, mis kokku pakitakse, sisaldab see
andmeväli kümne sõrmejälje kujutiste kokkupakkimiseks eelistatavat meetodit. Kasutusel olevad
kokkupakkimise algoritme tähistavad koodid on esitatud 39-7 liites.
8.1.12.

Andmeväli 15.012: piksli kirjeldamiseks kasutatav bittide arv (BPX)

Sellel kohustuslikul ASCII kodeeringus andmeväljal märgitakse piksli kirjeldamiseks kasutatav
bittide arv. See andmeväli sisaldab kannet „8“ harilike halltoonide väärtuste „0“ kuni „255“ korral.
Kanne sellel väljal, mis on suurem või väiksem kui „8“, märgib vastavalt suurema või väiksema
täpsusastmega esitatud halltoonis piksleid.
Tabel 10. Peopesakujutiste koodid, pindalad ja mõõtmed
Palm Position

Palm code

Image area (mm²)

Width (mm)

Height (mm)

Unknown Palm

20

28387

139,7

203,2

Right Full Palm

21

28387

139,7

203,2

Right Writer s Palm

22

5645

44,5

127,0

Left Full Palm

23

28387

139,7

203,2

Left Writer s Palm

24

5645

44,5

127,0

Right Lower Palm

25

19516

139,7

139,7

Right Upper Palm

26

19516

139,7

139,7

Left Lower Palm

27

19516

139,7

139,7

Left Upper Palm

28

19516

139,7

139,7

Right Other

29

28387

139,7

203,2

Left Other

30

28387

139,7

203,2
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8.1.13.

Andmeväli 15.013: peopesa asend (PLP)

Sellel kohustuslikul lisatud tekstiväljaga andmeväljal on märgitud peopesa asend, mis vastab
peopesakujutisele. Tabelist 10 valitakse kümnendkood, mis vastab teadaolevale või kõige
tõenäolisemale peopesa asendile, ning see esitatakse ühe või kahe märgiga ASCII vormingus
alamandmeväljal. Tabelis 10 on samuti loetletud kujutiste maksimaalne pindala ja mõõtmed iga
võimaliku peopesa asendi kohta.
8.1.14.

Andmeväljad 15.014–019: reserveeritud kasutamiseks tulevikus (RSV)

Need andmeväljad on reserveeritud kasutamiseks käesoleva standardi tulevastes redaktsioonides.
Ühtegi nendest andmeväljadest ei kasutata selles redaktsioonis. Kui mõni nendest andmeväljadest
esineb, tuleb neid ignoreerida.
8.1.15.

Andmeväli 15.020: märkus (COM)

Seda vabatahtlikku andmevälja võib kasutada märkuste või muu ASCII vormingus teksti lisamiseks
peopesakujutise andmetele.
8.1.16.

Andmeväljad 15.021–199: reserveeritud kasutamiseks tulevikus (RSV)

Need andmeväljad on reserveeritud kasutamiseks käesoleva standardi tulevastes redaktsioonides.
Ühtegi nendest andmeväljadest ei kasutata selles redaktsioonis. Kui mõni nendest andmeväljadest
esineb, tuleb neid ignoreerida.
8.1.17.

Andmeväljad 15.200–998: kasutaja poolt määratletavad andmeväljad (UDF)

Need andmeväljad on kasutaja poolt määratletavad ning neid kasutatakse vastavalt tulevastele
vajadustele. Nende suuruse ja sisu määrab kindlaks kasutaja ning need peavad olema
kooskõlastatud vastuvõtva asutusega. Kui need on kasutusel, sisaldavad need ASCII vormingus
andmeid.
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8.1.18.

Andmeväli 15.999: kujutise andmed (DAT)

See andmeväli sisaldab kõiki salvestatud peopesakujutise andmeid. Selle numbriks on alati 999
ning see peab olema viimane füüsiline andmeväli kirjes. Näiteks järgnevad andmevälja numbrile
„15.999:“ binaarselt esitatavad kujutise andmed. Kokkupakkimata halltoonides kujutise iga piksli
andmed esitatakse harilikult kaheksa biti abil (256 halltooni), mis moodustavad ühe baidi. Kui
kanne andmeväljal 15.012 BPX on suurem või väiksem kui 8, on ühe piksli andmeid sisaldavate
baitide arv erinev. Kui kasutatakse kokkupakkimist, pakitakse pikslite andmed kokku vastavalt
andmeväljal CGA nimetatud kokkupakkimistehnoloogiale.
8.2. Muutuva resolutsiooniga peopesakujutist sisaldava tüüp-15 kirje lõpp
Järjepidevuse huvides peab andmeväljal 15.999 paiknevate andmete viimasele baidile järgnema
vahetult eraldusmärk „FS“, et eraldada see järgmisest loogilisest kirjest. Seda eraldusmärki tuleb
tüüp-15 loogilise kirje pikkuse arvestamisel arvesse võtta.
8.3. Täiendavad muutuva resolutsiooniga peopesakujutist sisaldavad tüüp-15 kirjed
Fail võib sisaldada täiendavaid tüüp-15 kirjeid. Iga täiendava peopesakujutise jaoks on nõutav
täielik tüüp-15 kirje, kasutades seejuures eraldusmärki „FS“.

Tabel 11. Maksimaalne kontrollimise teostamiseks aktsepteeritavate kandidaatide arv ühe
andmeedastuse kohta
Type of AFIS TP/TP
LT/TP
LP/PP
TP/UL
LT/UL
PP/ULP
LP/ULP
Search
Maximum
1
10
5
5
5
5
5
Number of
Candidates
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Otsingu tüübid:
TP/TP: kümne sõrmejälje võrdlemine kümne sõrmejäljega
LT/TP: sündmuskohajälje võrdlemine kümne sõrmejäljega
LP/PP: peopesa sündmuskohajälje kujutise võrdlemine peopesa kujutisega
TP/UL: kümne sõrmejälje võrdlemine lahendamata sündmuskohajäljega
LT/UL: sündmuskohajälje võrdlemine lahendamata sündmuskohajäljega
PP/ULP: peopesa kujutise võrdlemine lahendamata peopesa sündmuskohajälje kujutisega
LP/ULP: peopesa sündmuskohajälje kujutise võrdlemine lahendamata peopesa sündmuskohajälje
kujutisega
9.

2. peatüki (daktüloskoopiliste andmete vahetamine) juurde kuuluvad liited

9.1. 39-1 liide. ASCII vormingus eraldusmärgid

1

ASCII

Position1

Description

LF

1/10

Separates error codes in Field 2.074

FS

1/12

Separates logical records of a file

GS

1/13

Separates fields of a logical record

RS

1/14

Separates the subfields of a record field

US

1/15

Separates individual information items of the field or subfield

Asukoht on määratletud ASCII standardiga.
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9.2. 39-2 liide. Tähtnumbrilise kontrollmärgi arvutamine
Väljade TCN ja TCR jaoks (andmeväljad 1.09 ja 1.10)
Kontrollmärgile vastav number moodustatakse järgmise valemi kohaselt:
(YY * 108 + SSSSSSSS) moodul 23
Märgid YY ja SSSSSSSS on numbrilised väärtused – vastavalt aastaarvu kaks viimast numbrit ning
seerianumber.
Kontrollmärk luuakse allpool esitatud kontrolltabeli põhjal.
Välja CRO jaoks (andmeväli 2.010)
Kontrollmärgile vastav number moodustatakse järgmise valemi kohaselt:
(YY * 106 + NNNNNN) moodul 23
Märgid YY ja NNNNNN on numbrilised väärtused – vastavalt aastaarvu kaks viimast numbrit ning
seerianumber.
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Kontrollmärk luuakse allpool esitatud kontrolltabeli põhjal.
Kontrollmärkide kontrolltabel
1-A

9-J

17-T

2-B

10-K

18-U

3-C

11-L

19-V

4-D

12-M

20-W

5-E

13-N

21-X

6-F

14-P

22-Y

7-G

15-Q

0-Z

8-H

16-R

9.3. 39-3 liide. Märkide koodid
Andmete edastamiseks kasutatav 7-bitine ANSI kood
ASCII-märgistik
+

0

1

2

30

3

4

5

6

7

8

9

!

’

#

$

%

&

‘

40

(

)

*

+

,

-

.

/

0

1

50

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

60

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

70

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

80

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

90

Z

[

\

]

^

_

`

a

b

c

100

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

110

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

120

x

y

z

{}

|

}}

~

{
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9.4. 39-4 liide. Andmeedastuse kokkuvõte
Tüüp-1 kirje (kohustuslik)
Identifier

Field Number

Field name

CPS/PMS

SRE

ERR

LEN

1.001

Logical Record Length

M

M

M

VER

1.002

Version Number

M

M

M

CNT

1.003

File Content

M

M

M

TOT

1.004

Type of Transaction

M

M

M

DAT

1.005

Date

M

M

M

PRY

1.006

Priority

M

M

M

DAI

1.007

Destination Agency

M

M

M

ORI

1.008

Originating Agency

M

M

M

TCN

1.009

Transaction Control Number

M

M

M

TCR

1.010

Transaction Control Reference

C

M

M

NSR

1.011

Native Scanning Resolution

M

M

M

NTR

1.012

Nominal Transmitting Resolution M

M

M

DOM

1.013

Domain name

M

M

M

GMT

1.014

Greenwich mean time

M

M

M

Tulp „Condition“:
O = vabatahtlik; M = kohustuslik; C = sõltub sellest, kas andmeedastus on vastus lähtekohaks
olevale asutusele.
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Tüüp-2 kirje (kohustuslik)
Identifier

Field
number

Field name

CPS/PMS

MPS/MMS

SRE

ERR

LEN

2.001

Logical Record Length

M

M

M

M

IDC

2.002

Image Designation
Character

M

M

M

M

SYS

2.003

System Information

M

M

M

M

CNO

2.007

Case Number

—

M

C

—

SQN

2.008

Sequence Number

—

C

C

—

MID

2.009

Latent Identifier

—

C

C

—

CRN

2.010

Criminal Reference
Number

M

—

C

—

MN1

2.012

Miscellaneous
Identification Number

—

—

C

C

MN2

2.013

Miscellaneous
Identification Number

—

—

C

C

MN3

2.014

Miscellaneous
Identification Number

—

—

C

C

MN4

2.015

Miscellaneous
Identification Number

—

—

C

C

INF

2.063

Additional Information

O

O

O

O

RLS

2.064

Respondents List

—

—

M

—

ERM

2.074

Status/Error Message
Field

—

—

—

M

ENC

2.320

Expected Number of
Candidates

M

M

—

—
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Tulp „Condition“:
O = vabatahtlik; M = kohustuslik; C = sõltub sellest, kas andmed on olemas.
*

=

kui andmeedastus on kooskõlas siseriikliku õigusega (andmeedastust ei ole
käsitletud käesoleva lepingu artiklites 533 ja 534)

9.5. 39-5 liide. Tüüp-1 kirjes kasutatavad märgid

Field
number

Field name

Character
type

Identifier

Condition

LEN

M

1.001

Logical Record
Length

VER

M

1.002

Version Number N

1.002:0300{}{GS}}

CNT

M

1.003

File Content

N

1.003:1{}{US}}15{}{RS}}2
{}{US}}00{}{RS}}4{}{US
}}01{}{RS}}4{}{US}}02{}
{RS}}4{}{US}}03{}{RS}}4
{}{US}}04{}{RS}}4{}{US
}}05{}{RS}}4{}{US}}06{}
{RS}}4{}{US}}07{}{RS}}4
{}{US}}08{}{RS}}4{}{US
}}09{}{RS}}4{}{US}}10{}
{RS}}4{}{US}}11{}{RS}}4
{}{US}}12{}{RS}}4{}{US
}}13{}{RS}}4{}{US}}14{}
{GS}}

TOT

M

1.004

Type of
Transaction

A

1.004:CPS{}{GS}}

N
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Example data
1.001:230{}{GS}}

Field
number

Field name

Character
type

Identifier

Condition

Example data

DAT

M

1.005

Date

N

1.005:20050101{}{GS}}

PRY

M

1.006

Priority

N

1.006:4{}{GS}}

DAI

M

1.007

Destination
Agency

1*

1.007:DE/BKA{}{GS}}

ORI

M

1.008

Originating
Agency

1*

1.008:NL/NAFIS{}{GS}}

TCN

M

1.009

Transaction
Control Number

AN

1.009:0200000004F{}{GS}}

TCR

C

1.010

Transaction
Control
Reference

AN

1.010:0200000004F{}{GS}}

NSR

M

1.011

Native Scanning
Resolution

AN

1.011:19.68{}{GS}}

NTR

M

1.012

Nominal
Transmitting
Resolution

AN

1.012:19,68{}{GS}}

DOM

M

1.013

Domain Name

AN

1.013: INTI{}{US}}4,22{}{GS}}

GMT

M

1.014

Greenwich
Mean Time

AN

1.014:20050101125959Z

Tulp „Condition“: M = kohustuslik; C = sõltub tingimustest.
Tulp „Character Type“: A = tähed, N = numbrid, B = binaarkood.
1* Asutuse nime märkimisel on lubatud kasutada järgmiseid märke: [„0..9“, „A..Z“, „a..z“, „_“, „.“,
„ “, „-“].
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9.6. 39-6 liide. Tüüp-2 kirjes kasutatavad märgid

Identifier

Condition

LEN

M

IDC

M

SYS

M

CRN

M

INF

O

ENC

M

Tabel A.6.1. CPS ja PMS andmeedastus
Field
Field name
Character
Example data
Number
type
2.001
Logical
N
2.001:909{}{GS}}
Record
Length
2.002
Image
N
2.002:00{}{GS}}
Designation
Character
2.003
System
N
2.003:0422{}{GS}}
Information
2.010
Criminal
AN
2.010:DE/E999999999{}{
Reference
GS}}
Number
2.063
Additional
1*
2.063:Additional
Information
Information 123{}{GS}}
2.320
Expected
N
2.320:1{}{GS}}
Number of
Candidates
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Identifier

Condition

LEN

M

IDC

M

SYS

M

CRN

C

MN1

C

MN2

C

MN3

C

MN4

C

INF

O

RLS

M

Tabel A.6.2. SRE andmeedastus
Field
Field name
Charact
Number
er type
2.001
Logical Record
N
Length
2.002
Image
N
Designation
Character
2.003
System
N
Information
2.010
Criminal
AN
Reference
Number
2.012
Miscellaneous
AN
Identification
Number
2.013
Miscellaneous
AN
Identification
Number
2.014
Miscellaneous
N
Identification
Number
2.015
Miscellaneous
A
Identification
Number
2.063
Additional
1*
Information
2.064

Respondents List

AN
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Example data
2.001:909{}{GS}}
2.002:00{}{GS}}

2.003:0422{}{GS}}
2.010:NL/2222222222
{}{GS}}
2.012:E999999999{}{
GS}}
2.013:E999999999{}{
GS}}
2.014:0001{}{GS}}

2.015:A{}{GS}}

2.063:Additional
Information
123{}{GS}}
2.064:CPS{}{RS}}I{}
{RS}}001/001{}{RS}
}999999{}{GS}}

Identifier

Condition

LEN

M

IDC

M

SYS

M

MN1

M

MN2

C

MN3

C

MN4

C

INF

O

ERM

M

Tabel A.6.3. ERR andmeedastus
Field
Field name
Charact
Number
er type
2.001
Logical Record
N
Length
2.002
Image
N
Designation
Character
2.003
System
N
Information
2.012
Miscellaneous
AN
Identification
Number
2.013
Miscellaneous
AN
Identification
Number
2.014
Miscellaneous
N
Identification
Number
2.015
Miscellaneous
A
Identification
Number
2.063
Additional
1*
Information
2.074

Status/Error
Message Field

AN
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Example data
2.001:909{}{GS}}
2.002:00{}{GS}}
2.003:0422{}{GS}}
2.012:E999999999{}{
GS}}
2.013:E999999999{}{
GS}}
2.014:0001{}{GS}}
2.015:A{}{GS}}
2.063:Additional
Information
123{}{GS}}
2.074: 201: IDC - 1
FIELD 1.009
WRONG CONTROL
CHARACTER
{}{LF}} 115: IDC 0
FIELD 2.003
INVALID SYSTEM
INFORMATION
{}{GS}}

CNO

Tabel A.6.4. MPS ja MMS andmeedastus
Condition
Field
Field name
Character
Num
type
ber
M
2.001
Logical
N
Record
Length
M
2.002
Image
N
Designation
Character
M
2.003
System
N
Information
M
2.007
Case Number AN

SQN

C

2.008

MID

C

2.009

INF

O

2.063

ENC

M

2.320

Identifier

LEN

IDC

SYS

Example data

2.001:909{}{GS}}

2.002:00{}{GS}}

2.003:0422{}{GS}}

Sequence
Number
Latent
Identifier
Additional
Information

N

2.007:E999999999{}{
GS}}
2.008:0001{}{GS}}

A

2.009:A{}{GS}}

1*

Expected
Number of
Candidates

N

2.063:Additional
Information
123{}{GS}}
2.320:1{}{GS}}

Tulp „Condition“: M = kohustuslik; C = sõltub tingimustest.
Tulp „Character Type“: A = tähed, N = numbrid, B = binaarkood.
1* On lubatud kasutada järgmiseid märke: [„0..9“, „A..Z“, „a..z“, „_“, „.“, „ “, „-“ „,“].
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9.7. 39-7 liide. Halltoonides kujutise kokkupakkimise algoritmid
Kokkupakkimise algoritmid
Compression
Wavelet Scalar Quantization
Grayscale Fingerprint Image
Compression Specification
IAFIS-IC-0010(V3), dated December
19, 1997
JPEG 2000
[ISO 15444/ITU T.800]

Value
WSQ

Remarks
Algorithm to be used for the compression
of grayscale images in Type-4, Type-7
and Type-13 to Type-15 records. Shall
not be used for resolutions > 500dpi.

J2K

To be used for lossy and losslessly
compression of grayscale images in
Type-13 to Type-15 records. Strongly
recommended for resolutions > 500 dpi

9.8. 39-8 liide. E-posti spetsifikatsioon
Sisemise töökorralduse parandamiseks tuleb PRUEM andmeedastuse korral e-posti sõnumi
teemareale sisestada selle riigi kood (CC), kes sõnumi saadab, ja andmeedastuse tüüp (TOT
andmeväli 1.004).
Formaat: CC/andmeedastuse tüüp
Näide: „DE/CPS“
Sõnumiväli võib olla tühi.
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3. PEATÜKK
SÕIDUKITE REGISTREERIMISANDMETE VAHETUS
1.

Ühtne andmekogum sõidukite registreerimisandmete automatiseeritud otsinguks

1.1. Mõisted
0. peatüki artikli 14 lõikes 4 sätestatud kohustuslike ja vabatahtlike andmeelementide määratlused
on järgmised.
Kohustuslik (M):
andmeelement tuleb edastada, kui teave on olemas riiklikus registris. Seega on kohustus vahetada
olemasolevat teavet.
Vabatahtlik (O):
andmeelemendi võib edastada, kui teave on olemas riiklikus registris. Seega ei ole kohustust teavet
vahetada, isegi kui teave on olemas.
Igale andmekogumi elemendile lisatakse vastav märge (Y), kui seda elementi peetakse oluliseks
seoses käesoleva lepingu artikliga 537.
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1.2. Sõiduki/omaniku/valdaja otsing
1.2.1. Otsingukriteeriumid
Teabe otsimiseks on kaks erinevat alljärgnevalt määratletud võimalust:
–

tehasetähis (VIN), kontrollkuupäev ja -kellaaeg (vabatahtlik);

–

numbrimärk, tehasetähis (VIN) (vabatahtlik), kontrollkuupäev ja -kellaaeg (vabatahtlik).

Nende kriteeriumite alusel saadetakse teave ühe ja vahel mitme sõiduki kohta. Kui saadetakse teave
üksnes ühe sõiduki kohta, siis saadetakse kõik andmeelemendid ühe vastusena. Kui leitakse rohkem
kui üks sõiduk, võib taotluse saanud riik ise otsustada, millised andmeelemendid saadetakse – kas
saadetakse kõik andmeelemendid või üksnes need, mis võimaldavad otsingut täpsustada (nt seoses
eraelu puutumatusega või tõhususe eesmärgil).
Otsingu täpsustamiseks vajalikud andmeelemendid on esitatud alapunktis 1.2.2.1. Alapunktis
1.2.2.2 kirjeldatakse täielikku andmekogumit.
Kui otsing tehakse tehasetähise ning kontrollkuupäeva ja -kellaaja andmete alusel, saab selle teha
ühes osalevas riigis või kõigis osalevates riikides.
Kui otsing tehakse sõiduki registreerimisnumbri ning kontrollkuupäeva ja -kellaaja andmete alusel,
tuleb otsing teha ühes konkreetses riigis.
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Üldjuhul kasutatakse otsingu tegemisel seda kuupäeva ja kellaaega, millal otsing sooritatakse, kuid
otsingut on võimalik teha ka varasemat kontrollkuupäeva ja -kellaaega kasutades. Kui otsingu
tegemisel kasutatakse varasemat kontrollkuupäeva ja -kellaaega ning asjaomase riigi registris ei ole
varasemat teavet, kuna sellist teavet ei ole üldse sisestatud, siis võib vastuseks saata kehtiva teabe
koos vastava märkega.
1.2.2. Andmekogum

1.2.2.1.

Otsingu täpsustamiseks vajalikud andmeelemendid
Item

M/O1

Remarks

Prüm Y/N2

Data relating to vehicles

1
2
3

Licence number

M

Y

Chassis number/VIN

M

Y

Country of registration

M

Y

Make

M

(D.13) e.g. Ford, Opel, Renault, etc.

Y

Commercial type of the vehicle

M

(D.3) e.g. Focus, Astra, Megane

Y

EU Category Code

M

(J) mopeds, motorbikes, cars, etc.

Y

M = kohustuslik, kui on riiklikus registris olemas, O = vabatahtlik.
Kõik riigi poolt eraldi jagatud näitajad märgitakse Y-ga.
Ühtlustatud dokumendilühend, vt nõukogu 29. aprilli 1999. aasta direktiiv 1999/37/EÜ.
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1.2.2.2.

Täielik andmekogum

M/O1

Item

Remarks

Prüm
Y/N

(C.12) The data refer to the holder of
the specific registration certificate.

Data relating to holders of
the vehicle
Registration holders'
(company) name

M

First name

M

(C.1.1.)

Y

separate fields will be used for
surname, infixes, titles, etc., and the
name in printable format will be
communicated
(C.1.2)

Y

separate fields for first name(s) and
initials will be used, and the name in
printable format will be communicated
Address

M

(C.1.3)

Y

separate fields will be used for Street,
House number and Annex, Zip code,
Place of residence, Country of
residence, etc., and the Address in
printable format will be communicated
Gender

M

Date of birth

M

Legal entity

M

1
2

Male, female

Y
Y

individual, association, company, firm,
etc.

Y

M = kohustuslik, kui on riiklikus registris olemas, O = vabatahtlik.
Ühtlustatud dokumendilühend, vt nõukogu 29. aprilli 1999. aasta direktiiv 1999/37/EÜ.
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M/O1

Item

Remarks

Prüm
Y/N

Place of Birth

O

ID Number

O

An identifier that uniquely identifies
the person or the company.

N

Type of ID Number

O

The type of ID Number (e.g. passport
number).

N

Start date holdership

O

Start date of the holdership of the car.
This date will often be the same as
printed under (I) on the registration
certificate of the vehicle.

N

End date holdership

O

End data of the holdership of the car.

N

Type of holder

O

If there is no owner of the vehicle (C.2)
the reference to the fact that the holder
of the registration certificate:

N

Data relating to owners of
the vehicle

Y

–

is the vehicle owner,

–

is not the vehicle owner,

–

is not identified by the registration
certificate as being the vehicle
owner.

(C.2)

Owners' (company) name

M

(C.2.1)

Y

First name

M

(C.2.2)

Y

Address

M

(C.2.3)

Y

Gender

M

male, female

Y

Date of birth

M

Y
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M/O1

Item

Remarks
individual, association, company, firm,
etc.

Prüm
Y/N

Legal entity

M

Y

Place of Birth

O

ID Number

O

An identifier that uniquely identifies
the person or the company.

N

Type of ID Number

O

The type of ID Number (e.g. passport
number).

N

Start date ownership

O

Start date of the ownership of the car.

N

End date ownership

O

End data of the ownership of the car.

N

Y

Data relating to vehicles
Licence number

M

Y

Chassis number/VIN

M

Y

Country of registration

M

Y

Make

M

(D.1) e.g. Ford, Opel, Renault, etc.

Y

Commercial type of the
vehicle

M

(D.3) e.g. Focus, Astra, Megane.

Y

Nature of the vehicle/EU
Category Code

M

(J) mopeds, motorbikes, cars, etc.

Y

Date of first registration

M

(B) Date of first registration of the
vehicle somewhere in the world.

Y

Start date (actual)
registration

M

(I) Date of the registration to which the
specific certificate of the vehicle refers.

Y
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M/O1

Item

Remarks

Prüm
Y/N

End date registration

M

End data of the registration to which
the specific certificate of the vehicle
refers. It is possible this date indicates
the period of validity as printed on the
document if not unlimited (document
abbreviation = H).

Y

Status

M

Scrapped, stolen, exported, etc.

Y

Start date status

M

Y

End date status

O

N

kW

O

(P.2)

Y

Capacity

O

(P.1)

Y

Type of licence number

O

Regular, transito, etc.

Y

Vehicle document id 1

O

The first unique document ID as
printed on the vehicle document.

Y

Vehicle document id 21

O

A second document ID as printed on
the vehicle document.

Y

Data relating to insurances
Insurance company name

O

Y

Begin date insurance

O

Y

End date insurance

O

Y

Address

O

Y

Insurance number

O

Y

ID number

O

An identifier that uniquely identifies
the company.

N

Type of ID number

O

The type of ID number (e.g. number of
the Chamber of Commerce)

N

1

Luksemburgis kasutatakse kahte eraldi sõidukite registreerimisdokumenti.
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2.

Andmeturve

2.1. Ülevaade
EUCARISe tarkvararakendus tagab turvalise andmevahetuse teiste riikidega ning selle abil toimub
suhtlemine riikide registrite andmebaasidega (back-end legacy systems), kasutades XMLi. Riigid
vahetavad sõnumeid, saates need otse saajale. Riigi andmekeskus on ühendatud TESTA võrguga.
Selle võrgu kaudu saadetud XML-sõnumid on krüpteeritud. Nende krüpteerimiseks kasutatakse
SSLi. Tagasüsteemi saadetavad sõnumid on avateksti vormis XML-sõnumid, kuna rakenduse ja
tagasüsteemi vaheline ühendus toimub kaitstud keskkonnas.
Tagatakse kliendirakendus, mida saab riigis kasutada, et teha otsinguid enda registrist ja teiste
riikide registritest. Klientide identifitseerimiseks kasutatakse kasutajatunnust ja salasõna või
kliendisertifikaati. Ühendus kasutajaga võib olla krüpteeritud, kuid iga riik vastutab selle eest ise.
2.2. Sõnumivahetusega seotud turvaelemendid
Andmeturbe lahendus põhineb HTTPSi ja XML-allkirja kombinatsioonil. Selle alternatiivi puhul
kasutatakse XML-allkirja kõigi serverile saadetud sõnumite allkirjastamiseks ja sõnumi saatjat saab
allkirja kontrollimise teel autentida. Sõnumi konfidentsiaalsuse ja tervikluse tagamiseks andmete
saatmisel ning kaitseks kustutus-, kordus- ja sisestusrünnete vastu kasutatakse ühepoolset SSLi
(sertifikaat ainult serveril). Selle asemel, et arendada välja eriotstarbeline tarkvara kahepoolse SSLi
rakendamiseks, rakendatakse XML-allkirja. XML-allkirja kasutamine on veebiteenuste teekaardiga
paremini kooskõlas kui kahepoolne SSL ning seetõttu strateegiliselt sobivam.
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XML-allkirja saab rakendada mitmel viisil, kuid valitud lähenemisviisi kohaselt kasutatakse XMLallkirja osana veebiteenuste turbest (Web Services Security (WSS)). WSS määrab selle, kuidas
XML-allkirja kasutada. Kuna WSS tugineb standardile SOAP, on loogiline järgida seda standardit
nii suures ulatuses kui võimalik.
2.3. Sõnumivahetusega mitteseotud turvaelemendid
2.3.1. Kasutajate autentimine
EUCARISe veebirakenduse kasutajad peavad autentimiseks sisestama kasutajanime ja salasõna.
Kuna kasutatakse standardset Windowsil põhinevat autentimist, saavad riigid kasutajate autentimist
täiendada, kasutades vajadusel kliendisertifikaate.
2.3.2. Kasutajarollid
EUCARISe tarkvararakendus võimaldab määrata erinevaid kasutajarolle. Iga teenuste kogumi
puhul toimub eraldi autoriseerimine. Nt „EUCARISe lepingu” (ainu)kasutajad, ei või kasutada
„Prümiga” seotud funktsionaalsust. Haldusteenused on eraldatud süsteemi tavakasutaja rollist.
2.3.3. Sõnumivahetuse logimine ja jälgimine
Kõikide sõnumitüüpide logimist hõlbustab EUCARISe tarkvararakendus. Haldaja funktsioon
võimaldab riiklikul haldajal otsustada, millised sõnumid logitakse: lõppkasutajate saadetud
taotlused, sissetulevad taotlused teistelt riikidelt, riiklikest registritest saadud teave jne.
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Rakendust saab konfigureerida nii, et see kasutab kõnealuseks logimiseks sisemist andmebaasi või
välist andmebaasi (Oracle). See, milliseid sõnumeid tuleb logida, sõltub ilmselgelt logimise
võimalustest mujal pärandsüsteemides ja ühendatud kliendirakendustes.
Iga sõnumi päises on teave taotlust esitava riigi kohta, selles riigis teavet taotleva asutuse ja
asjaomase kasutaja kohta. Samuti on märgitud taotluse põhjus.
Taotlust esitavas ja sellele vastavas riigis toimuva logimise tulemusel on võimalik saada ülevaade
kogu sõnumivahetusest (nt asjaomase kodaniku taotlusel).
Logimine konfigureeritakse EUCARISe veebikliendi kaudu (menüü Administration, Logging
configuration). Logimise funktsiooni täidab põhisüsteem (Core System). Kui logimine
aktiveeritakse, siis salvestatakse kogu sõnum (päis ja sisu) ühe logikirjena. Iga kindlaksmääratud
teenuse ja põhisüsteemis liikuva sõnumitüübi puhul võib kindlaks määrata logimise taseme.
Logimise tasemed
Võimalikud on järgmised logimise tasemed.
Mitteavalik – sõnum logitakse: logiandmed EI ole kättesaadavad logide vaatamise teenusele, kuid
on kättesaadavad üksnes riiklikul tasandil auditite ja probleemide lahendamise eesmärgil.
Puudub – sõnumit ei logita.
Sõnumitüübid
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Riikidevaheline teabevahetus sisaldab mitmeid sõnumeid; vastav skeem on esitatud joonisel 5
allpool.
Võimalikud sõnumitüübid (X riigi EUCARISe põhisüsteemi kujutaval joonisel 5) on järgmised:
1.

Request to Core System_Request message by Client

2.

Request to Other State_Request message by Core System of this State

3.

Request to Core System of this State_Request message by Core System of other State

4.

Request to Legacy Register_Request message by Core System

5.

Request to Core System_Request message by Legacy Register

6.

Response from Core System_Request message by Client

7.

Response from Other State_Request message by Core System of this State

8.

Response from Core System of this State_Request message by other State

9.

Response from Legacy Register_Request message by Core System

10.

Response from Core System_Request message by Legacy Register
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Joonisel 5 on esitatud järgmised teabevahetuse võimalused:
–

teabetaotlus riigilt X riigile Y – sinised nooled. Nimetatud taotlus ja vastus saadetakse
sõnumitüüpidena 1, 2, 7 ja 6;

–

teabetaotlus riigilt Z riigile X – punased nooled. Nimetatud taotlus ja vastus saadetakse
sõnumitüüpidena 3, 4, 9 ja 8;

–

päring registri andmebaasist (legacy register) põhisüsteemile (see hõlmab ka päringut, mis on
tehtud omaarendatud tarkvaraga läbi registri andmebaasi) – rohelised nooled; Sellist liiki
taotlus saadetakse sõnumitüüpidena 5 ja 10.
Joonis 5. Logitavad sõnumitüübid
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2.3.4. Füüsiline turvamoodul
Füüsilist turvamoodulit ei kasutata.
Füüsiline turvamoodul (Hardware Security Module (HSM)) tagab hea kaitse sõnumite
allkirjastamiseks ja serverite identifitseerimiseks kasutatavale võtmele. See suurendab üldist
turvalisuse taset, kuid HSMi ostmine ja haldamine on kulukas ning ei ole nõuet otsustada FIPS 1402 2. taseme või HSM 3. taseme kasuks. Kuna kasutatakse suletud võrku, siis leevendab see tõhusalt
ohtusid ning on otsustatud algselt HSMi mitte kasutada. Kui HSMi on vaja, nt akrediteeringu
saamiseks, siis saab selle lisada.
3.

Andmevahetuse tehnilised tingimused

3.1. EUCARISe rakenduse üldine kirjeldus
3.1.1. Ülevaade
EUCARISe rakendus ühendab kõik osalevad riigid silmusvõrku, kus riigid vahetavad andmeid otse
teiste riikidega. Andmevahetuseks ei ole vaja keskset komponenti. EUCARISe rakendus tagab
turvalise andmevahetuse teiste riikidega ning selle abil toimub suhtlemine riikide registrite
andmebaasidega (back-end legacy systems), kasutades XMLi. See arhitektuur on esitatud
alljärgneval joonisel.
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Riigid vahetavad sõnumeid, saates need otse saajale. Riigi andmekeskus on ühendatud sõnumite
vahetamiseks kasutatava võrguga (TESTA). TESTA võrgule juurdepääsuks sisenevad riigid sellesse
võrku oma lüüsi kaudu. Võrku sisenemisel kasutatakse tulemüüri ning marsruuter ühendab
EUCARISe rakenduse ja tulemüüri. Olenevalt sõnumite kaitseks valitud alternatiivist, kasutatakse
kas marsruuteri või EUCARISe rakenduse puhul sertifikaati.
Tagatakse kliendirakendus, mida saab riigis kasutada, et teha otsinguid enda registrist ja teiste
riikide registritest. Kliendirakenduse abil võetakse ühendust EUCARISega. Klientide
identifitseerimiseks kasutatakse kasutajatunnust ja salasõna või kliendisertifikaati. Ühendus teise
asutuse (nt politsei) kasutajaga võib olla krüpteeritud, kuid iga riik vastutab selle eest ise.
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3.1.2. Süsteemi ulatus
EUCARIS hõlmab üksnes neid menetlusi, mis on seotud riikides sõidukite registreerimise eest
vastutavate asutuste vahelise teabevahetusega ja sellise teabe üldise esitamisega. Kõnealuse teabe
kasutamisega seotud kord ja automatiseeritud protsessid ei kuulu selle süsteemi alla.
Riigid saavad valida, kas nad kasutavad EUCARISe kliendirakendust või arendavad ise sobiliku
rakenduse. Alljärgnevas tabelis on kirjeldatud, milliste EUCARISe aspektide kasutamine on
kohustuslik ja/või ette nähtud ning milliseid kasutatakse vabatahtlikkuse alusel ja/või mille
kasutamise üle saavad riigid ise otsustada.

Eucaris aspects

M/O1

Remark

Network
concept

M

The concept is an "any-to-any" communication.

Physical
network

M

TESTA

Core
application

M

The core application of Eucaris has to be used to connect to the other States. The
following functionality is offered by the core:

1

–

Encrypting and signing of the messages;

–

Checking of the identity of the sender;

–

Authorisation of States and local users;

–

Routing of messages;

–

Queuing of asynchronous messages if the recipient service is temporally
unavailable;

–

Multiple country inquiry functionality;

–

Logging of the exchange of messages;

–

Storage of incoming messages

M = kasutamine või järgimine on kohustuslik O = kasutamine või järgimine on vabatahtlik.
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M/O1

Remark

Client
application

O

In addition to the core application the Eucaris II client application can be used by
a State. When applicable, the core and client application are modified under
auspices of the Eucaris organisation.

Security
concept

M

The concept is based on XML-signing by means of client certificates and SSLencryption by means of service certificates.

Message
specifications

M

Every State has to comply with the message specifications as set by the Eucaris
organisation and this Chapter. The specifications can only be changed by the
Eucaris organisation in consultation with the States.

Operation and
Support

M

The acceptance of new States or a new functionality is under auspices of the
Eucaris organisation. Monitoring and help desk functions are managed centrally
by an appointed State.

Eucaris aspects

3.2. Funktsionaalsed ja mittefunktsionaalsed nõuded
3.2.1. Üldine funktsioon
Käesolevas alapunktis on esitatud peamiste üldiste funktsioonide kirjeldus.
Nr
1.
2.
3.

Kirjeldus
Süsteem võimaldab riikide sõidukite registreerimise eest vastutavatel asutustele
vahetada interaktiivselt taotlusi ja vastuseid sisaldavaid sõnumeid.
Süsteem sisaldab kliendirakendust, mis võimaldab lõppkasutajatel saata taotlusi ja
vastuseid, mis sisaldavad teavet käsitsi töötlemiseks.
Süsteem hõlbustab nn leviedastust, võimaldades riigil saata taotluse kõigile teistele
riikidele. Põhirakendus koondab saadud vastused ühte kliendirakendusse saadetavasse
sõnumisse (seda funktsiooni nimetatakse mitme riigi päringuks).
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Nr
4.

5.

6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.

Kirjeldus
Süsteem on võimeline käitlema erinevat tüüpi sõnumeid. Kasutajarollid,
autoriseerimine, marsruutimine, allkirjastamine ja logimine on iga konkreetse teenuse
puhul eraldi kindlaks määratud.
Süsteem võimaldab riikidel vahetada sõnumite pakke või selliseid sõnumeid, mis
sisaldavad suurt hulka taotlusi või vastuseid. Selliseid sõnumeid töödeldakse
asünkroonselt.
Kui riigiga ei ole ajutiselt võimalik ühendust saada, seab süsteem asünkroonsed
sõnumid järjekorda ning tagab nende edastamise niipea, kui saaja on jälle süsteemi
ühendatud.
Süsteem talletab sissetulevad asünkroonsed sõnumid ajani, mil neid saab töödelda.
Süsteem võimaldab juurdepääsu üksnes teiste riikide EUCARISe rakendustele, mitte
asjaomaste riikide konkreetsetele asutustele, nt iga sõidukite registreerimise eest
vastutav asutus on oma siseriiklike lõppkasutajate ja teiste riikide vastavate asutuste
vaheliseks lüüsiks.
Ühel EUCARISe serveril on võimalik määrata kindlaks erinevate riikide kasutajad
ning autoriseerida neid asjaomase riigi õigustest lähtuvalt.
Sõnumid sisaldavad teavet taotlust esitava riigi, asutuse ja lõppkasutaja kohta.
Süsteem hõlbustab erinevate riikide vahelise ning põhirakenduse ja riiklike
registreerimissüsteemide vahelise sõnumivahetuse logimist.
Süsteem võimaldab nn sekretäril, kelleks on seda ülesannet täitma määratud asutus
või riik, koguda kõigi osalevate riikide saadetud/saadud sõnumeid käsitlevaid
logiandmeid statistiliste aruannete koostamiseks.
Iga riik määrab ise, millised logiandmed tehakse sekretärile kättesaadavaks ning
milline teave on mitteavalik.
Süsteem võimaldab iga riigi riiklikel haldajatel saada kasutamiseks statistiliste
andmete väljavõtteid.
Süsteem võimaldab lisada uusi riike lihtsaid haldustoiminguid kasutades.
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3.2.2. Kasutajasõbralikkus
Nr
16.

17.
18.

19.
20.

Kirjeldus
Süsteemil on liides sõnumite automatiseeritud töötlemiseks
tagasüsteemide/pärandsüsteemide poolt ning see võimaldab integreerida
kasutajaliidese nendesse süsteemidesse (kohandatud kasutajaliides).
Süsteemi on lihtne kasutama õppida, see on selgesti mõistetav ning sisaldab abiteksti.
Süsteem on dokumenteeritud, et aidata riike integreerimisel, süsteemi kasutamisel ja
tulevasel haldamisel (st juhenddokumendid, funktsionaalne/tehniline
dokumentatsioon, kasutusjuhend jne).
Kasutajaliides on mitmekeelne ning võimaldab lõppkasutajal valida eelistatava keele.
Kasutajaliides võimaldab kohalikul haldajal tõlkida nii ekraanielemendid kui ka
kodeeritud teabe asjaomase riigi keelde.

3.2.3. Töökindlus
Nr
21.

22.
23.

24.

25.

Kirjeldus
Süsteem on kavandatud vastupidava ja usaldusväärselt toimiva süsteemina, mille
toimivus ei sõltu kasutaja eksimustest ning mis taastub tõrgeteta pärast
elektrikatkestusi või muid kriisiolukordi. Süsteemi peab olema võimalik taaskäivitada
andmeid kaotamata või minimaalse andmekaoga.
Süsteem peab andma stabiilseid ja reprodutseeritavaid tulemusi.
Süsteem on kavandatud usaldusväärselt toimiva süsteemina. Süsteemi on võimalik
kasutusele võtta konfiguratsioonis, mis tagab selle 98 % kättesaadavuse (dubleerimise,
varuserveri kasutamise jne abil) iga kahepoolse suhtlemisel korral.
Süsteemi on võimalik osaliselt kasutada isegi siis, kui mõned selle osad ei toimi (kui
puudub ühendus riigiga C, saavad riigid A ja B siiski suhelda). Minimeerida tuleks
ühe punkti tõrgete (single point failure) kohti teabeahelas.
Taastumisaeg pärast tõsist tõrget peaks olema vähem kui üks päev. Süsteemi
mittetoimimise aega peaks olema võimalik minimeerida kaugtuge, nt tugikeskust
(central service desk) kasutades.
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3.2.4. Jõudlus
Nr
26.
27.

28.
29.

Kirjeldus
Süsteemi saab kasutada ööpäevaringselt. Sama ööpäevaringset toimimist nõutakse ka
riikide pärandsüsteemide puhul.
Süsteem vastab kasutajate taotlustele kiiresti sõltumata tausttegevustest. Seda
nõutakse ka süsteemis osalejate pärandsüsteemidelt, et tagada nõuetekohane vastamise
aeg. Ühe päringu puhul loetakse nõuetele vastavaks maksimaalselt 10-sekundilist
vastamise aega.
Süsteem on kavandatud ühiskasutus-infosüsteemina selliselt, et samal ajal, kui klient
seda kasutab, saavad tausttegevused jätkuda.
Süsteem on kavandatud mastabeeritavaks, eesmärgiga tagada selle toimimine
sõnumite arvu suurenemise korral, kui lisatakse uusi funktsioone või uusi asutusi või
riike.

3.2.5. Turvalisus
Nr
30.
31.
32.
33.
34.

Kirjeldus
Süsteem sobib (nt turvameetmete poolest) selliste (nt sõidukite omanike/valdajate)
eraelu puutumatuse seisukohast tundlikke andmeid sisaldavate sõnumite saatmiseks,
mis kuuluvad salastatuse kategooriasse „EU restricted“.
Süsteemi hallatakse selliselt, et takistatud on volitamata juurdepääs andmetele.
Süsteem sisaldab teenust, mis võimaldab hallata riigi lõppkasutajate õigusi ja lubasid.
Riikidel on võimalik kontrollida sõnumi saatja identiteeti (riigi tasandil) XML-allkirja
kaudu.
Riigid peavad sõnaselgelt andma teistele riikidele loa taotleda konkreetset teavet.
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Nr
35.

36.
37.
38.
39.
40.
41.

Kirjeldus
Süsteem näeb rakenduse tasandil ette täieliku teabeturve ja krüpteerimise poliitika,
mis vastab asjakohastes olukordades nõutavale turvalisuse tasemele. Teabe
kättesaadavus ainult volitatud isikutele ning selle terviklus on tagatud XML-allkirja
kasutamise ja SSL tunnelduse kaudu.
Kogu sõnumivahetust saab jälgida logikirjete kaudu.
Tagatud on kaitse kustutusrünnete (sõnumi kustutamine kolmanda osapoole poolt)
ning kordus- ja sisestusrünnete (sõnumi kordussaatmine või täiendamine kolmanda
osapoole poolt) vastu.
Süsteemi puhul kasutatakse usaldusväärse kolmanda osapoole (Trusted Third Party
(TTP)) sertifikaate.
Süsteem võimaldab ühe riigi puhul töödelda erinevaid sertifikaate, sõltuvalt sõnumi
tüübist või teenuse liigist.
Rakenduse tasandil kohaldatavad turvameetmed on piisavad, et võimaldada
akrediteerimata võrgustike kasutamist.
Süsteem on võimeline kasutama uusi turvatehnoloogiaid, nt XML- tulemüüri.

3.2.6. Kohandatavus
Nr
42.

43.

Kirjeldus
Süsteemi on võimalik laiendada, lisades uusi sõnumeid ja funktsioone. Kohandamise
kulud on minimaalsed, seda tänu rakenduse komponentide tsentraliseeritud
väljatöötamisele.
Riikidel on võimalik kindlaks määrata uued sõnumitüübid kahepoolseks
kasutamiseks. Kõigilt riikidelt ei nõuta kõigi sõnumitüüpide toetamist.
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3.2.7. Tugi ja haldamine
Nr
44.
45.
46.
47.
48.

49.
50.

Kirjeldus
Süsteem tagab järelevalvevahendid tugikeskusele ja/või võrgu ja serverite
operaatoritele erinevates riikides.
Süsteem võimaldab tugikeskuse poolt tagatava kaugtoe kasutamist.
Süsteem tagab probleemianalüüsi vahendid.
Süsteemi saab laiendada, lisades sellesse uusi riike.
Rakendusi saavad lihtsalt installeerida töötajad, kellel ei ole kõrget IT-alast
kvalifikatsiooni ja palju asjakohaseid kogemusi. Installeerimine on võimalikult suures
ulatuses automatiseeritud.
Süsteem tagab keskkonna pidevaks testimiseks ja aktsepteerimiseks.
Iga-aastased haldus- ja tugiteenuste kulud on viidud miinimumini, järgides
turustandardeid ning töötades välja sellise rakenduse, mis vajab tugikeskuselt
võimalikult vähe toetust.

3.2.8. Nõuded tehnilisele lahendusele
Nr
51.
52.
53.

Kirjeldus
Süsteem on loodud ja dokumenteeritud, arvestades süsteemi pikka kasutusaega.
Süsteem on kavandatud selliselt, et see ei sõltu võrguteenuste pakkujast.
Süsteem ühildub riikides olemasoleva riist-/tarkvaraga, suheldes nende
registrisüsteemidega, mis kasutavad avatud standardset veebiteenuste tehnoloogiat
(XML, XSD, SOAP, WSDL, HTTPd, veebiteenused, WSS, X.509 jne.).
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3.2.9. Kohaldatavad standardid
Nr
54.
55.
56.

Kirjeldus
Süsteem on kooskõlas määruses EÜ nr 45/2001 (artiklid 21, 22 ja 23) ja
direktiivis 95/46/EÜ sätestatud andmekaitsenõuetega.
Süsteem vastab standardile IDA.
Süsteem toetab UTF8 kodeeringut.

4. PEATÜKK
ARTIKLIS 540 OSUTATUD
KOHASE HINDAMISE KORD

ARTIKKEL 1
Küsimustik
1.

Euroopa Liidu Nõukogu asjaomane töörühm (edaspidi „nõukogu töörühm“) koostab
küsimustiku iga käesoleva lepingu artiklites 527–539 sätestatud automatiseeritud
andmevahetuse kohta.

2.

Niipea kui Ühendkuningriik leiab, et tema puhul on täidetud vastavasse andmekategooriasse
kuuluvate andmete vahetamise tingimused, täidab ta asjaomase küsimustiku.
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ARTIKKEL 2

Katseline kasutamine
1.

Vajaduse korral ja küsimustiku tulemuste hindamiseks viib Ühendkuningriik läbi katselise
kasutamise koos ühe või mitme liikmesriigiga, kes juba osalevad otsuse 2008/615/JSK alusel
toimuvas andmevahetuses. Katseline kasutamine toimub natuke aega enne või natuke aega
pärast hindamiskülastust.

2.

Katselise kasutamise tingimused ja korra määrab kindlaks asjaomane nõukogu töörühm ning
need põhinevad Ühendkuningriigiga varem sõlmitud kokkuleppel. Katselisel kasutamisel
osalevad riigid määravad kindlaks praktilised üksikasjad.

ARTIKKEL 3
Hindamiskülastus
1.

Küsimustiku tulemuste hindamiseks korraldatakse hindamiskülastus.

2.

Selle külastuse tingimused ja korra määrab kindlaks asjaomane nõukogu töörühm ning need
põhinevad Ühendkuningriigi ja hindamisrühma vahel varem sõlmitud kokkuleppel.
Ühendkuningriik võimaldab hindamisrühmal kontrollida hinnatava(te)s andmekategooria(te)s
toimuvat automatiseeritud andmevahetust, eelkõige koostades külastuse kava, milles võetakse
arvesse hindamisrühma soove.
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3.

Ühe kuu jooksul pärast külastust koostab hindamisrühm hindamiskülastuse aruande ja edastab
selle Ühendkuningriigile märkuste esitamiseks. Kui see on asjakohane, võib hindamisrühm
selle aruande Ühendkuningriigi märkuste põhjal läbi vaadata.

4.

Hindamisrühm koosneb mitte rohkem kui kolmest eksperdist, kelle on nimetanud
hinnatavates andmekategooriates toimuvas automatiseeritud andmevahetuses osalevad
liikmesriigid, kellel on asjaomase andmekategooriaga seoses kogemusi, kes on läbinud
siseriikliku julgeolekukontrolli kõnealuste küsimustega tegelemiseks ning kes on valmis
osalema vähemalt ühel teise riigi hindamiskülastusel. Hindamisrühma kuulub ka komisjoni
esindaja.

5.

Hindamisrühma liikmed tagavad oma ülesannete täitmisel saadud teabe konfidentsiaalsuse.
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ARTIKKEL 4

Nõukogu otsuste 2008/615/JSK ja 2008/616/JSK alusel tehtud hindamised
Käesoleva lepingu artiklis 540 ja käesolevas peatükis osutatud hindamismenetluse läbiviimisel
võtab nõukogu asjaomase nõukogu töörühma kaudu arvesse nõukogu rakendusotsuste (EL)
2019/9681 ja (EL) 2020/11882 vastuvõtmise raames läbi viidud hindamismenetluste tulemusi.
Asjaomane nõukogu töörühm otsustab, kas käesoleva lepingu artikli 540 lõikes 1, käesoleva lisa
0. peatüki artikli 23 lõikes 2 ja käesoleva peatüki artiklis 2 osutatud katselise kasutamise
läbiviimine on vajalik.

ARTIKKEL 5
Aruanne nõukogule
Nõukogule esitatakse üldine hindamisaruanne, milles tehakse kokkuvõte küsimustike,
hindamiskülastuse ja, kui see on kohaldatav, katselise kasutamise tulemustest, et nõukogu võtaks
käesoleva lepingu artikli 540 alusel vastu otsuse.

1

2

Nõukogu 6. juuni 2019. aasta rakendusotsus (EL) 2019/968 DNA-andmeid käsitleva
automatiseeritud andmevahetuse alustamise kohta Ühendkuningriigiga (ELT L 156,
13.6.2019, lk 8).
Nõukogu 6. augusti 2020 aasta rakendusotsus (EL) 2020/1188 sõrmejälgede andmeid
käsitleva automatiseeritud andmevahetuse alustamise kohta Ühendkuningriigiga (ELT L 265,
12.8.2020, lk 1).
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40. LISA

BRONEERINGUINFO

Broneeringuinfo andmeelemendid (mida lennuettevõtjad koguvad)
1.

Broneeringu number

2.

Broneeringu kuupäev / pileti väljastamise kuupäev

3.

Kavandatav(ad) reisikuupäev(ad)

4.

Nimi (nimed)

5.

Reisija aadress, telefoninumber ja elektroonilised kontaktandmed, reisija jaoks lennu
broneerinud isikud, isikud, kelle kaudu saab lennureisijaga kontakti, ning isikud, keda tuleb
teavitada hädaolukorra korral

6.

Kogu kättesaadav teave makse/arve kohta (mis hõlmab üksnes lennupileti eest maksmise viisi
ja arve esitamisega seotud teavet ega puuduta mingit muud teavet, mis ei ole lennuga otseselt
seotud)

7.

Konkreetse broneeringu täielik marsruut
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8.

Püsikliendi staatust käsitlev teave (programmi haldava lennuettevõtja või müüja kood,
püsikliendi number, liikmesuse aste, tasandi kirjeldus ja liidu kood)

9.

Reisibüroo/reisiagent

10.

Reisija staatus, sealhulgas kinnitused ja lennule registreerimine, teave kinnitamata kohaga
reisijate või lennule mitteilmujate kohta

11.

Jagatud broneeringuinfo

12.

Muu lisateave (Other Supplementary Information (OSI)), teave spetsiifiliste teenuste kohta
(Special Service Information (SSI)) ja spetsiifiliste teenuste taotlus (Special Service Request
(SSR))

13.

Piletiandmed, sealhulgas pileti number, pileti väljastamise kuupäev ja ühe suuna piletid,
automaatse hinnastamise andmed

14.

Teave istekohtade kohta, sealhulgas istekoha number

15.

Teave lennukoodi jagamise kohta

16.

Kõik pagasiandmed

17.

Broneeringuinfos sisalduvad teiste reisijate nimed ja koos reisivate reisijate arv
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18.

Igasugune kogutud reisijaid käsitlev eelteave (API andmed) (isikut tõendava dokumendi liik,
dokumendi number, dokumendi väljastanud riik, dokumendi kehtivuse lõpp, kodakondsus,
perekonnanimi, eesnimi, sugu, sünnikuupäev, lennuettevõtja, lennu number,
väljumiskuupäev, saabumiskuupäev, väljumislennujaam, saabumislennujaam, väljumis- ja
saabumisaeg)

19.

Kõik punktides 1–18 nimetatud broneeringuinfos tehtud varasemad muudatused
__________________
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41. LISA

EUROPOLI PÄDEVUSSE KUULUVAD KURITEOLIIGID
–

Terrorism

–

Organiseeritud kuritegevus

–

Ebaseaduslik uimastikaubandus

–

Rahapesu

–

Tuumamaterjali ja radioaktiivsete ainetega seotud kuritegevus

–

Immigrantide ebaseaduslik üle piiri toimetamine

–

Inimkaubandus

–

Mootorsõidukitega seotud kuritegevus

–

Tahtlik tapmine ja raskete kehavigastuste tekitamine
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–

Ebaseaduslik kauplemine inimorganite ja -kudedega

–

Inimrööv, ebaseaduslik vabaduse võtmine ja pantvangi võtmine

–

Rassism ja ksenofoobia

–

Rööv ja vargus raskendavatel asjaoludel

–

Ebaseaduslik kauplemine kultuuriväärtustega, sealhulgas antiikesemete ja kunstiteostega

–

Kelmus ja pettus

–

Liidu finantshuvide vastu suunatud kuriteod

–

Siseteabe alusel kauplemine ja finantsturuga manipuleerimine

–

Väljapressimine ja raha väljapressimine

–

Toodete võltsimine ja piraatkoopiate valmistamine

–

Haldusdokumentide võltsimine ja nendega kaubitsemine

–

Raha ja maksevahendi võltsimine
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–

Arvutikuriteod

–

Korruptsioon

–

Ebaseaduslik kauplemine relvade, laskemoona ja lõhkeainetega

–

Ebaseaduslik kauplemine ohustatud loomaliikidega

–

Ebaseaduslik kauplemine ohustatud taimeliikide ja -sortidega

–

Keskkonnakuriteod, sealhulgas laevade põhjustatud reostus

–

Ebaseaduslik kauplemine hormoonpreparaatide ja muude kasvukiirendajatega

–

Seksuaalne kuritarvitamine ja seksuaalne ärakasutamine, sealhulgas laste kuritarvitamist
kujutav materjal ja laste ahvatlemine seksuaalsuhte eesmärgil

–

Genotsiid, inimsusvastased kuriteod ja sõjakuriteod
__________________
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42. LISA

EUROJUSTI PÄDEVUSSE KUULUVAD RASKETE KURITEGUDE LIIGID
–

Terrorism

–

Organiseeritud kuritegevus

–

Ebaseaduslik uimastikaubandus

–

Rahapesu

–

Tuumamaterjali ja radioaktiivsete ainetega seotud kuritegevus

–

Immigrantide ebaseaduslik üle piiri toimetamine

–

Inimkaubandus

–

Mootorsõidukitega seotud kuritegevus

–

Tahtlik tapmine ja raskete kehavigastuste tekitamine

–

Ebaseaduslik kauplemine inimorganite ja -kudedega

–

Inimrööv, ebaseaduslik vabaduse võtmine ja pantvangi võtmine
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–

Rassism ja ksenofoobia

–

Rööv ja vargus raskendavatel asjaoludel

–

Ebaseaduslik kauplemine kultuuriväärtustega, sealhulgas antiikesemete ja kunstiteostega

–

Kelmus ja pettus

–

Liidu finantshuvide vastu suunatud kuriteod

–

Siseteabe alusel kauplemine ja finantsturuga manipuleerimine

–

Väljapressimine ja raha väljapressimine

–

Toodete võltsimine ja piraatkoopiate valmistamine

–

Haldusdokumentide võltsimine ja nendega kaubitsemine

–

Raha ja maksevahendi võltsimine

–

Arvutikuriteod

–

Korruptsioon

–

Ebaseaduslik kauplemine relvade, laskemoona ja lõhkeainetega
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–

Ebaseaduslik kauplemine ohustatud loomaliikidega

–

Ebaseaduslik kauplemine ohustatud taimeliikide ja -sortidega

–

Keskkonnakuriteod, sealhulgas laevade põhjustatud reostus

–

Ebaseaduslik kauplemine hormoonpreparaatide ja muude kasvukiirendajatega

–

Seksuaalne kuritarvitamine ja seksuaalne ärakasutamine, sealhulgas laste kuritarvitamist
kujutav materjal ja laste ahvatlemine seksuaalsuhte eesmärgil

–

Genotsiid, inimsusvastased kuriteod ja sõjakuriteod
__________________
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43. LISA

VAHISTAMISMÄÄRUS
Käesoleva vahistamismääruse on teinud pädev õigusasutus. Taotlen, et allpool nimetatud isik
võetaks vahi alla ja loovutatakse kriminaalmenetluse raames kohtu alla andmiseks või
vabadusekaristuse või vabadust piirava julgeolekumeetme täitmiseks1.

a)

Tagaotsitava isikuandmed:
Nimi:
Eesnimi (eesnimed):
Sünninimi, kui see on asjakohane:
Olemasolu korral varjunimed:
Sugu:
Kodakondsus:
Sünnikuupäev:
Sünnikoht:
Elukoht ja/või teadaolev aadress:
Keel(ed), millest tagaotsitav aru saab
(kui on teada):
Tagaotsitava iseloomulikud
tunnused/kirjeldus:
Tagaotsitava foto ja sõrmejäljed, kui need on olemas ja neid saab edastada, või isiku kontaktandmed,
kelle poole tuleb selle teabe saamiseks pöörduda, või DNA andmed (kui neid tõendeid saab esitada,
kuid need ei ole lisatud)

1

Kui vahistamismäärust täitev riik on teada, peab käesolev vahistamismäärus olema kirjutatud
täitva riigi ühes ametlikus keeles või muus selle riigi aktsepteeritud keeles või sellesse keelde
tõlgitud.
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b)

Otsus, millel vahistamismäärus põhineb:

1.

Vahistamismäärus või sama toimega
kohtuotsus:
Liik:

2.

Täitmisele pööratav kohtuotsus:
Viide:

c)

Karistuse pikkus:

1.

Vabadusekaotuse või vabadust
piirava julgeolekumeetme
maksimaalne pikkus, mida süüteo
(süütegude) eest võib mõista:

2.

Määratud vabadusekaotuse või
vabadust piirava julgeolekumeetme
pikkus:
Järelejäänud karistuse kandmise aeg:

d)

Märkida, kas isik ilmus isiklikult kohtulikule arutelule, mille tulemusel otsus tehti:

1.

□

Jah, isik ilmus isiklikult kohtulikule arutelule, mille tulemusel otsus tehti.

2.

□

Ei, isik ei ilmunud isiklikult kohtulikule arutelule, mille tulemusel otsus tehti.

3.

Kui tegite risti punktis 2 olevasse ruutu, kinnitage ühte järgmisest, kui see on kohaldatav:
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□

3.1a. asjaomasele isikule esitati … (päev/kuu/aasta) isiklikult kohtukutse ning seega teavitati teda
sellest, millal ja kus toimub kava kohaselt kohtulik arutelu, mille tulemusel asjaomane otsus tehti,
ja teda teavitati sellest, et otsuse võib teha ka siis, kui isik ei ilmu kohtulikule arutelule;

VÕI
3.1b. asjaomasele isikule ei esitatud kohtukutset isiklikult, vaid ta sai tegelikult muul viisil
ametliku teabe selle kohta, millal ja kus toimub kava kohaselt kohtulik arutelu, mille tulemusel
otsus tehti, sellisel viisil, et ühemõtteliselt tehti kindlaks, et ta oli kavandatud kohtulikust arutelust
teadlik, ja teda teavitati sellest, et otsuse võib teha ka siis, kui ta ei ilmu kohtulikule arutelule,

☐

VÕI
☐

3.2. asjaomane isik, olles kavandatud kohtulikust arutelust teadlik, on andnud volitused enda
kohtulikul arutelul kaitsmiseks asjaomase isiku või riigi poolt määratud õigusnõustajale, kes teda
kohtulikul arutelul ka kaitses,

VÕI
☐

3.3. asjaomasele isikule toimetati otsus kätte … (päev/kuu/aasta) ning teda teavitati
selgesõnaliselt õigusest taotleda asja uuesti läbivaatamist või otsus edasi kaevata ning tema
õigusest osaleda sellel kohtulikul arutelul, mis võimaldab asja, sealhulgas uue tõendusmaterjali
sisulist uuesti läbivaatamist ja mis võib viia algse otsuse tühistamiseni, ning
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☐

asjaomane isik teatas selgesõnaliselt, et ta ei vaidlusta seda otsust,

VÕI
☐

asjaomane isik ei taotlenud asja uuesti läbivaatamist ega kaevanud otsust edasi
kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul.

VÕI
☐

4.

3.4.
–

asjaomasele isikule ei toimetatud otsust isiklikult kätte, kuid
asjaomasele isikule toimetatakse asjaomane otsus isiklikult kätte viivitamatult pärast
loovutamist ning

–

otsuse kättetoimetamisel teavitatakse asjaomast isikut selgesõnaliselt õigusest taotleda
asja uuesti läbivaatamist või otsus edasi kaevata ning tema õigusest osaleda sellel
kohtulikul arutelul, mis võimaldab asja, sealhulgas uue tõendusmaterjali sisulist uuesti
läbivaatamist ja mille tulemuseks võib olla algse otsuse tühistamine; ning

–

asjaomast isikut teavitatakse ajavahemikust, mille jooksul ta peab taotlema asja uuesti
läbivaatamist või kaebama otsuse edasi ning mille kestus on … päeva.

Kui tegite eespool risti punkti 3.1b, 3.2 või 3.3 juures olevasse ruutu, esitage palun teave selle kohta,
kuidas asjaomane tingimus on täidetud:
………………………………………………………………………………………………………………
..…………………………………………………………………………………………………………..
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e)

Süüteod:
Käesolev vahistamismäärus on
seotud kokku:

süüteoga.

Süüteo (süütegude) toimepaneku asjaolude kirjeldus, sealhulgas tagaotsitava süüteos (süütegudes)
osalemise aeg, koht ja laad:

Süüteo (süütegude) olemus ja õiguslik kvalifikatsioon ning kohaldatav õigusnorm/seadus:

I.

Järgnevat kohaldatakse ainult juhul, kui nii taotlev riik kui ka taotluse saanud riik on esitanud lepingu
artikli 599 lõike 4 kohase teate: kui see on kohaldatav, märkige üks või mitu järgmistest kuritegudest,
mis on taotleva riigi õiguses määratletud ja mis on taotlevas riigis karistatav vabadusekaotusliku
karistuse või vabadust piirava julgeolekumeetmega, mille maksimummäär on vähemalt kolm aastat:
☐

kuritegelikus organisatsioonis osalemine;

☐

terrorism, nagu see on määratletud lepingu 45. lisas;

☐

inimkaubandus;

☐

laste seksuaalne ärakasutamine ja lapsporno;

☐

ebaseaduslik kauplemine narkootiliste ja psühhotroopsete ainetega;

☐

ebaseaduslik kauplemine relvade, laskemoona ja lõhkeainetega;

☐

korruptsioon, sealhulgas altkäemaksu andmine ja/või võtmine;

☐

kelmus, sealhulgas Ühendkuningriigi, liikmesriigi või liidu finantshuve kahjustav kelmus

☐

kriminaaltulu rahapesu;

☐

raha võltsimine;

☐

arvutikuriteod;
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II.

☐

keskkonnakuriteod, sealhulgas ebaseaduslik kauplemine ohustatud looma- ja taimeliikide ning
taimesortidega;

☐

ebaseaduslikule piiriületamisele ja ebaseaduslikule riigis elamisele kaasaaitamine;

☐

tahtlik tapmine, raske kehavigastuse tekitamine;

☐

ebaseaduslik kauplemine inimorganite ja -kudedega;

☐

inimrööv, ebaseaduslik vabaduse võtmine ja pantvangi võtmine;

☐

rassism ja ksenofoobia;

☐

organiseeritud või relvastatud röövimine;

☐

ebaseaduslik kauplemine kultuuriväärtustega, sealhulgas antiikesemete ja kunstiteostega;

☐

kelmus;

☐

väljapressimine ja raha väljapressimine;

☐

toodete võltsimine ja piraatkoopiate valmistamine;

☐

haldusdokumentide võltsimine ja nendega kaubitsemine;

☐

maksevahendi võltsimine;

☐

ebaseaduslik kauplemine hormoonpreparaatide ja muude kasvukiirendajatega;

☐

ebaseaduslik kauplemine tuumamaterjalide ja radioaktiivsete ainetega;

☐

varastatud sõidukitega kauplemine;

☐

vägistamine;

☐

süütamine;

☐

Rahvusvahelise Kriminaalkohtu pädevusse kuuluvad kuriteod;

☐

õhusõiduki, laeva või kosmoseaparaadi kaaperdamine;

☐

sabotaaž.

Selle süüteo (nende süütegude) täielik kirjeldus, mis ei ole loetletud eespool olevas I osas:
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f)

Muud juhtumiga seotud asjaolud (täitmine vabatahtlik):
(NB! Siin tuleks ära tuua märkused eksterritoriaalsuse, aegumise katkemise ja süüteo muude
tagajärgede kohta)

g)

Käesolev vahistamismäärus hõlmab ka sellise vara arestimist ja üleandmist, mis võib olla vajalik
asitõendina:
Käesolev vahistamismäärus hõlmab ka sellise vara arestimist ja üleandmist, mille tagaotsitav omandas
süüteo tulemusel:
Vara kirjeldus (ja asukoht) (kui see on teada):

h)

Süütegu (süüteod), mille alusel käesolev vahistamismäärus on tehtud, on karistatav
või on selle (nende) eest karistatud eluaegse vabadusekaotusega või eluaegse vabadust piirava
julgeolekumeetmega:

vahistamismääruse teinud riik annab vahistamismäärust täitva riigi taotlusel tagatise, et ta:

☐

et ta vaatab läbi määratud karistuse või meetme taotluse esitamise korral või hiljemalt 20 aasta
möödumisel
ja/või

☐

julgustab armuandmismeetmete võtmist, mille kohaldamist isikul on õigus taotleda
vahistamismääruse teinud riigi õiguse või tavade alusel, mille eesmärk on kõnealuse karistuse või
meetme täitmatajätmine.
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i)

Vahistamismääruse teinud õigusasutus:
Ametlik nimi:
Esindaja nimi:1
Ametikoht (ametinimetus/ametijärk):
Toimiku viide:
Aadress:
Tel: (riigikood) (piirkonna/linna
suunanumber):
Faksi nr (riigikood) (piirkonna/linna
suunanumber):
E-post:
Isiku kontaktandmed, kellega võtta
ühendust loovutamiseks vajalike
praktiliste korralduste tegemisel:
Kui vahistamismääruste edastamine ja vastuvõtmine kuulub keskasutuse haldusalasse:
Keskasutuse nimi:
Olemasolu korral kontaktisik
(ametinimetus/ametijärk ja nimi):
Aadress:
Tel: (riigikood) (piirkonna/linna
suunanumber):
Faksi nr (riigikood) (piirkonna/linna
suunanumber):
E-post:

1

Eri keeleversioonides osutatakse siin asutusele, kelle haldusalasse õigusasutus kuulub.
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Vahistamismääruse teinud
õigusasutuse ja/või selle esindaja
allkiri:
Nimi:
Ametikoht (ametinimetus/ametijärk):
Kuupäev:
Ametlik pitser (kui on olemas):

__________________
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44. LISA

KARISTUSREGISTRI ANDMETE VAHETAMINE –
TEHNILISED SPETSIFIKATSIOONID JA MENETLUSNÕUDED

1. PEATÜKK
ÜLDSÄTTED

ARTIKKEL 1
Eesmärk
Käesoleva lisa eesmärk on kehtestada menetluslikud ja tehnilised sätted, mis on vajalikud käesoleva
lepingu kolmanda osa IX jaotise rakendamiseks.

ARTIKKEL 2
Andmesidevõrk
1.

Karistusregistri andmete elektrooniline vahetamine ühelt poolt liikmesriigi ja teiselt poolt
Ühendkuningriigi vahel toimub ühise andmesidetaristu kaudu, mis võimaldab andmeid
krüpteerida.
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2.

Ühise andmevahetustaristuna kasutatakse üleeuroopalise valitsusasutuste telemaatiliste
teenuste süsteemi (S-TESTA) andmesidevõrku. Mis tahes edasiarenduse puhul või mis tahes
alternatiivse turvalise võrgu kasutamise korral tagatakse, et olemasolev ühine sidetaristu
vastab jätkuvalt turvanõuetele, mis on piisavad karistusregistri andmete vahetamiseks.

ARTIKKEL 3
Võrkude sidumise tarkvara
1.

Riigid kasutavad standardset sidumistarkvara, mis võimaldab nende keskasutustel luua
ühenduse ühise sidetaristuga, et vahetada teiste riikidega elektrooniliselt karistusregistri
andmeid vastavalt käesoleva lepingu kolmanda osa IX jaotise ja käesoleva lisa sätetele.

2.

Liikmesriikide puhul on sidumistarkvara ECRISe etalonrakendustarkvara või nende riiklik
ECRISe rakendustarkvara, mida vajaduse korral kohandatakse teabevahetuseks
Ühendkuningriigiga, nagu on sätestatud käesolevas lepingus.

3.

Ühendkuningriik vastutab oma sidumistarkvara arendamise ja käitamise eest. Sel eesmärgil
tagab Ühendkuningriik enne käesoleva lepingu jõustumist, et tema riiklik võrkude sidumise
tarkvara toimib ECRISe etalonrakendustarkvara jaoks kehtestatud protokollide ja tehniliste
kirjelduste ning eu-LISA kehtestatud täiendavate tehniliste nõuete kohaselt.
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4.

Ühendkuningriik tagab ka oma riikliku sidumistarkvara edasiste tehniliste kohanduste
tegemise põhjendamatu viivituseta, kui see on vajalik ECRISe etalonrakendustarkvara
tehniliste kirjelduste või eu-LISA kehtestatud täiendavate tehniliste nõuete muutmise tõttu.
Sel eesmärgil tagab liit, et Ühendkuningriiki teavitatakse ilma põhjendamatu viivituseta
tehniliste spetsifikatsioonide või nõuete kavandatud muudatustest ja et Ühendkuningriigile
esitatakse teave, mida ta vajab käesolevast lisast tulenevate kohustuste täitmiseks.

ARTIKKEL 4
Teadetes, taotlustes ja vastustes edastatav teave
1.

Kõik käesoleva lepingu artikli 646 osutatud teated peavad sisaldama järgmist kohustuslikku
teavet:
a)

teave süüdimõistetud isiku kohta (kõik ees- ja perekonnanimed, sünniaeg, sünnikoht
(linn ja riik), sugu, rahvus ning olemasolu korral varasemad nimed);

b)

teave süüdimõistva kohtuotsuse laadi kohta (süüdimõistva kohtuotsuse kuupäev, kohtu
nimi, kuupäev, mil otsus kinnitati lõplikuks);

c)

teave kuriteo kohta, millest tulenevalt süüdimõistev kohtuotsus langetati (süüdimõistva
kohtuotsuse aluseks oleva kuriteo kuupäev ja nimetus või õiguslik liigitus ning viide
kohaldatavatele õigusnormidele) ning
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d)

teave süüdimõistva kohtuotsuse sisu kohta (eelkõige põhikaristus ja võimalikud
lisakaristused, julgeolekumeetmed ja karistuse täitmist muutvad hilisemad otsused).

2.

Teadetes edastatakse järgmised valikulised andmed, kui need on kantud karistusregistrisse
(punktid a–d) või kui need on keskasutusele kättesaadavad (punktid e–h):
a)

süüdimõistetud isiku vanemate nimed;

b)

süüdimõistva kohtuotsuse viitenumber;

c)

kuriteo toimepanemise koht;

d)

süüdimõistvast kohtuotsusest tulenev õiguste äravõtmine;

e)

süüdimõistetud isiku isikukood või isikut tõendava dokumendi liik ja number;

f)

kõnealuselt isikult võetud sõrmejäljed;

g)

olemasolu korral varjunimi ja/või teine nimi või teised nimed;

h)

näokujutis.
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Lisaks võib edastada karistusregistrisse kantud muud teavet süüdimõistvate kohtuotsuste
kohta.
3.

Kõik käesoleva lepingu artiklis 648 osutatud teabetaotlused esitatakse standardses
elektroonilises vormingus käesoleva lisa 2. peatükis esitatud näidisvormi kohaselt, ühes
taotluse saanud riigi ametlikus keeles.

4.

Kõik taotluste vastused, millele on osutatud käesoleva lepingu artiklis 649, esitatakse
standardses elektroonilises vormingus käesoleva lisa 2. peatükis esitatud näidisvormi kohaselt
ning neile lisatakse süüdimõistvate kohtuotsuste loetelu, nagu on ette nähtud siseriikliku
õigusega. Taotluse saanud riik vastab kas ühes oma ametlikus keeles või muus keeles, mille
mõlemad pooled on heaks kiitnud. Ühelt poolt Ühendkuningriik ja teiselt poolt liit oma
liikmesriigi nimel võivad teatada õiguskaitse ja õigusalase koostöö erikomiteele keel(t)est,
mida võib peale kõnealuse riigi ametliku keele (ametlikele keeltele) kasutada.

5.

Õiguskaitse ja õigusalase koostöö erikomitee võtab vajaduse korral vastu kõik käesoleva lisa
2. peatüki vormide muudatused, millele on osutatud lõigetes 3 ja 4.
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ARTIKKEL 5
Teabe edastamise vorm
1.

Kooskõlas käesoleva lepingu artiklitega 646 ja 649 kuriteo nime või õigusliku liigitusega
seotud ja kohaldatavate õigusnormide kohta teavet edastades viitavad riigid iga osutatud
kuriteo puhul vastavale koodile, mis on esitatud käesoleva lisa 3. peatüki kuritegude tabelis.
Kui kuritegu ei vasta ühelegi konkreetsele alamkategooriale, kasutatakse selle puhul
asjaomase või lähima kuriteokategooria koodi „avatud kategooria“ või selle puudumisel koodi
„muud kuriteod“.

2.

Riigid võivad samuti esitada saadaolevaid andmeid kuriteo toimepanemise määra ja selles
osalemise ning (kui on asjakohane) täieliku või osalise kriminaalvastutusest vabastuse või
korduvkuritegevuse kohta.

3.

Kooskõlas käesoleva lepingu artiklitega 646 ja 649 süüdimõistva kohtuotsuse sisu, eelkõige
karistuse ja lisakaristuste, mõjutusvahendite ning karistuse täitmist muutvate võimalike
hilisemate otsuste kohta teavet edastades viitavad riigid kõigi osutatud karistuste ja
mõjutusvahendite vastavale koodile, mis on esitatud käesoleva lisa 3. peatüki karistuste ja
mõjutusvahendite tabelis. Kui karistus või mõjutusvahend ei vasta ühelegi konkreetsele
alamkategooriale, kasutatakse selle karistuse või mõjutusvahendi puhul asjaomase või lähima
karistuste või mõjutusvahendite kategooria koodi, selle puudumisel aga koodi „muud
karistused ja mõjutusvahendid“.
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4.

Vajaduse korral esitavad riigid ka olemasoleva teabe määratud karistuse või mõjutusvahendi
laadi ja/või täitmise tingimuste kohta vastavalt käesoleva lisa 3. peatüki parameetrite tabelile.
Parameeter „muu kui kriminaalasjaga seotud otsus“ märgitakse ainult juhul, kui sellise otsuse
kohta annab vabatahtlikult teavet asjaomase isiku kodakondsusjärgne riik, vastates
süüdimõistvaid kohtuotsuseid käsitlevale teabetaotlusele.

5.

Riigid esitavad õiguskaitse ja õigusalase koostöö erikomiteele järgmise teabe, et seda saaks
jagada teiste riikidega:
a)

riigi õiguses sätestatud kuritegude loetelu kõigi kategooriate kohta, millele on osutatud
käesoleva lisa 3. peatüki kuritegude tabelis. Nimekirjas peab olema märgitud kuritegu
või selle liik ning viide kohaldatavale sättele. Samuti võib see sisaldada
kuriteokoosseisu tunnuste lühikirjeldust;

b)

riigi õiguses määratletud karistusliikide, võimalike lisakaristuste liikide ja
mõjutusvahendite liikide ning karistuse täitmist muutvate võimalike hilisemate otsuste
nimekiri vastavalt käesoleva lisa peatükis 3 esitatud karistusi ja mõjutusvahendeid
käsitlevas tabelis osutatud kategooriatele. See võib samuti sisaldada kindla karistuse või
mõjutusvahendi lühikirjeldust.

6.

Riigid ajakohastavad lõikes 5 mainitud nimekirju ja kirjeldusi korrapäraselt. Ajakohastatud
teave saadetakse õiguskaitse ja õigusalase koostöö erikomiteele.
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7.

Õiguskaitse ja õigusalase koostöö erikomitee võtab vajaduse korral vastu kõik käesoleva lisa
3. peatüki tabeli muudatused, millele on osutatud lõigetes 1–4.

ARTIKKEL 6
Edastamise järjepidevus
Kui teabe elektrooniline edastamine pole ajutiselt võimalik, edastavad riigid teabe vahendite abil,
millega saab koostada kirjalikke dokumente, tingimusel et taotluse saanud riigi keskasutusel on
võimalik veenduda nende dokumentide autentsuses. Nii toimitakse kogu kõnealuse ajutise perioodi
jooksul.

ARTIKKEL 7
Statistika ja aruandlus
1.

Käesoleva lepingu kolmanda osa IX jaotise kohast karistusregistri andmete elektroonilist
vahetamist hinnatakse korrapäraselt. Hindamine põhineb asjaomase riigi statistikal ja
aruannetel.

2.

Iga riik koostab statistika sidumistarkvara abil tehtud andmevahetuse kohta ja edastab selle
kord kuus õiguskaitse ja õigusalase koostöö erikomiteele ning eu-LISA-le. Samuti esitavad
riigid õiguskaitse ja õigusalase koostöö erikomiteele ning eu-LISA-le statistika nende
territooriumil süüdi mõistetud teiste riikide kodanike arvu ja nendega seotud süüdimõistvate
kohtuotsuste arvu kohta.
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ARTIKKEL 8
Tehnilised spetsifikatsioonid
Riigid järgivad käesoleva lepingu rakendamisel karistusregistri andmete elektroonilist vahetamist
käsitlevaid ühtseid eu-LISA tehnilisi kirjeldusi ning kohandavad asjakohasel juhul oma süsteeme
põhjendamatu viivituseta.

2. PEATÜKK
VORMID
Karistusregistris olevate andmete päring
a)

Päringu teinud riigi andmed:
Riik:
Keskasutus(ed):
Kontaktisik:
Telefon (suunakoodiga):
Faks (suunakoodiga):
E-posti aadress:
Postiaadress:
Dokumendi viitenumber, kui on teada:
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b)

Andmed, mis on vajalikud selle isiku tuvastamiseks, kelle kohta päring esitati (1):
Täielik nimi (kõik ees- ja perekonnanimed):
Varasemad nimed:
Võimalik varjunimi ja/või teine nimi:
Sugu: M ☐ N ☐
Kodakondsus:
Sünniaeg (numbritega: pp/kk/aaaa):
Sünnikoht (linn ja riik):
Isa nimi:
Ema nimi:
Elukoht või teadaolev aadress:
Isikukood või isikut tõendava dokumendi liik ja number:
Sõrmejäljed:
Näokujutis:
Muud teadaolevad isikutuvastusandmed:

c)

Päringu eesmärk:
Tehke vastavasse kasti rist
1)

☐

kriminaalmenetlus (märkige asutus, kus menetlus toimub, ning olemasolu korral
juhtumi viitenumber) …
…

2)

☐

päring väljaspool kriminaalmenetlust (märkige asutus, kus menetlus toimub, ning
olemasolu korral juhtumi viitenumber, tehes vastavasse kasti risti):
i)

õigusasutus
...

EU/UK/TCA/39.–46. lisa/et 176

ii)

pädev haldusasutus ...
…

iii)

isiku enda päring teda käsitlevate karistusregistri andmete saamiseks
…
…

Eesmärk, milleks teavet soovitakse:
Päringu teinud asutus:
☐

asjaomane isik ei nõustu andmete avaldamisega (kui asjaomaselt isikult küsiti
nõusolekut kooskõlas päringu esitanud riigi õigusega).

Kontaktisik lisateabe saamiseks:
Nimi:
Telefon:
E-posti aadress:
Muu teave (nt päringu kiireloomulisus):
Päringu vastus
Asjaomase isiku andmed

EU/UK/TCA/39.–46. lisa/et 177

Tehke vastavasse kasti rist
Allakirjutanud asutus kinnitab, et:
☐ karistusregistris ei ole andmeid asjaomase isiku suhtes tehtud süüdimõistva kohtuotsuse
kohta;
☐ karistusregistris on andmed asjaomase isiku suhtes tehtud süüdimõistva kohtuotsuse
kohta; süüdimõistvate kohtuotsuste loetelu on lisatud;
☐ karistusregistris on muid nimetatud isikut käsitlevaid andmeid; nimetatud andmed on
lisatud (valikuline);
☐ karistusregistris on andmed asjaomase isiku suhtes tehtud süüdimõistvate kohtuotsuste
kohta, kuid kohtuotsuse teinud riik teatas, et andmeid nende süüdimõistvate kohtuotsuste
kohta võib edastada üksnes kriminaalmenetluse eesmärgil. Päringu lisateabe saamiseks
võib saata otse … (märkige kohtuotsuse teinud riik);
☐ vastavalt päringu saanud riigi õigusele ei tohi vastata päringutele, mida ei ole esitatud
kriminaalmenetluse eesmärgil.
Kontaktisik lisateabe saamiseks:
Nimi:
Telefon:
E-posti aadress:
Muu teave (andmete kasutamise piirangud seoses päringutega väljaspool
kriminaalmenetlust):
Märkige vastuse vormile lisatud lehekülgede arv:
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Koht:
Aeg:
Allkiri ja asutuse tempel (vajaduse korral):
Nimi ja ametikoht/asutus:
Vajaduse korral lisada süüdimõistvate kohtuotsuste loetelu ning saata kõik dokumendid
päringu teinud riigile. Vastust ega süüdimõistvate kohtuotsuste loetelu ei pea tõlkima päringu
teinud riigi keelde.
________________
(1)

Isiku tuvastamise hõlbustamiseks tuleks esitada võimalikult palju teavet.
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3. PEATÜKK
TEABE EDASTAMISE STANDARDVORM
1. peatüki artikli 5 lõigetes 1 ja 2 osutatud kuritegude kategooriate ühine tabel
koos parameetrite tabeliga
Kood
0100 00
avatud
kategooria
0101 00
0102 00
0103 00
0200 00
avatud
kategooria
0201 00
0202 00
0203 00
0300 00
avatud
kategooria
0301 00
0302 00
0303 00
0304 00
0305 00

Kuritegude kategooriad ja alamkategooriad
Rahvusvahelise Kriminaalkohtu pädevusse kuuluvad kuriteod

Genotsiid
Inimsusvastased kuriteod
Sõjakuriteod
Kuritegelikus organisatsioonis osalemine

Kuritegeliku organisatsiooni juhtimine
Teadlik osalemine kuritegeliku organisatsiooni kuritegelikus tegevuses
Teadlik osalemine kuritegeliku organisatsiooni tegevuses, mis ei olnud
kuritegelik
Terrorism

Terroristliku ühenduse juhtimine
Teadlik osalemine terroristliku ühenduse tegevuses
Terrorismi rahastamine
Avalik üleskutse panna toime terroriakt
Värbamine või väljaõppe korraldamine terroristlikel eesmärkidel
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Kood
0400 00
avatud
kategooria
0401 00
0402 00
0403 00
0404 00
0405 00
0406 00
0407 00
0408 00
0500 00
avatud
kategooria
0501 00
0502 00
0503 00
0504 00

Kuritegude kategooriad ja alamkategooriad
Inimkaubandus

Inimkaubandus tööjõuna või teenuseosutajana ärakasutamise eesmärgil
Inimkaubandus inimese prostituudina ärakasutamise või muul seksuaalsel viisil
ärakasutamise eesmärgil
Inimkaubandus elundi või inimkoe eraldamise eesmärgil
Inimkaubandus orjastamise eesmärgil, orjuse või sundusega samaväärse
olukorra loomise eesmärgil
Inimkaubandus alaealiste tööjõuna või teenuseosutajana ärakasutamise
eesmärgil
Inimkaubandus alaealise prostituudina või muul seksuaalsel viisil ärakasutamise
eesmärgil
Inimkaubandus alaealiselt elundi või inimkoe eraldamise eesmärgil
Inimkaubandus alaealise orjastamise eesmärgil, orjuse või sundusega
samaväärse olukorra loomise eesmärgil
Relvade, tulirelvade, nende osade ja komponentide, laskemoona ja
lõhkeainetega seotud ebaseaduslik kauplemine (1) ja muud kuriteod
Relvade, tulirelvade, nende osade ja komponentide, laskemoona ja lõhkeainete
ebaseaduslik valmistamine
Relvade, tulirelvade, nende osade ja komponentide, laskemoona ja
lõhkeainetega ebaseaduslik kauplemine riiklikul tasandil (2)
Relvade, tulirelvade, nende osade ja komponentide, laskemoona ja lõhkeainete
ebaseaduslik eksport või import
Relvade, tulirelvade, nende osade ja komponentide, laskemoona ja lõhkeainete
loata valdamine või kasutamine
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Kood
0600 00
avatud
kategooria
0601 00
0602 00
0603 00
0604 00
0605 00
0700 00
avatud
kategooria
0701 00

0702 00
0703 00
0704 00
0800 00
avatud
kategooria
0801 00
0802 00
0803 00
0804 00
0805 00
0806 00

Kuritegude kategooriad ja alamkategooriad
Keskkonnavastased kuriteod

Kaitsealuste looma- või taimeliikide hävitamine või kahjustamine
Saasteainete või ioniseeriva kiirguse õigusvastane juhtimine õhku, maapinda või
vette
Jäätmetega, sealhulgas ohtlike jäätmetega seotud kuriteod
Kaitsealuste looma- ja taimeliikide või nende osadega ebaseaduslikult
kauplemisega (1) seotud kuriteod
Ettevaatamatusest toime pandud keskkonnavastased kuriteod
Uimastite ja nende lähteainetega seotud ning muud tervisevastased kuriteod

Muude kui üksnes isiklikuks tarbimiseks ettenähtud narkootiliste ja
psühhotroopsete ainete ning nende lähteainetega ebaseaduslikult kauplemisega
(3) seotud kuriteod
Uimastite ebaseaduslik tarbimine ja nende ebaseaduslik omandamine,
valdamine, valmistamine või tootmine ainult isiklikuks tarbimiseks
Narkootiliste või psühhotroopsete ainete ebaseaduslikul kasutamisel abistamine
või sellele õhutamine
Narkootiliste ainete valmistamine mitte ainult isiklikuks tarbimiseks
Isikuvastased kuriteod

Tahtlik tapmine
Tahtlik tapmine raskendavatel asjaoludel (4)
Surma põhjustamine ettevaatamatusest
Vastsündinu tahtlik tapmine ema poolt
Ebaseaduslik abort
Ebaseaduslik eutanaasia
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Kood
0807 00
0808 00
0809 00
0810 00
0811 00
0812 00
0813 00
0814 00
0815 00
0816 00
0817 00
0818 00
0900 00
avatud
kategooria
0901 00
0902 00
0903 00
0904 00
0905 00
0906 00
0907 00
0908 00
0909 00
0910 00

Kuritegude kategooriad ja alamkategooriad
Enesetapu sooritamisega seotud süüteod
Vägivallast põhjustatud surm
Raske tervisekahjustuse, moonutava vigastuse või alalise puude tekitamine
Raske tervisekahjustuse, moonutava vigastuse või alalise puude tekitamine
ettevaatamatusest
Kerge tervisekahjustuse tekitamine
Kerge tervisekahjustuse tekitamine ettevaatamatusest
Teise isiku panemine eluohtlikku või tema tervist raskelt kahjustada võivasse
olukorda
Piinamine
Abita jätmine
Loata või nõusolekuta elundi või inimkoe eraldamisega seotud kuriteod
Elundite ja inimkoega ebaseadusliku kauplemisega (3) seotud kuriteod
Koduvägivald või peresisene ähvardamine
Inimvabaduste ja -väärikuse ning muude kaitstud huvide vastased kuriteod,
sealhulgas rassism ja ksenofoobia
Inimrööv, inimrööv koos lunaraha nõudmisega, ebaseaduslik vabadusevõtmine
Ebaseaduslik vahistamine või vabaduse võtmine ametivõimude poolt
Pantvangi võtmine
Õhusõiduki või laeva kaaperdamine
Solvamine, laimamine, teotamine
Ähvardamine
Sundimine, surve avaldamine, jälitamine või psüühilist või emotsionaalset laadi
tagakiusamine
Väljapressimine
Väljapressimine raskendavail asjaoludel
Ebaseaduslik eravaldusesse sisenemine
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Kood
0911 00
0912 00
0913 00
0914 00
0915 00
0916 00
0917 00
1000 00
avatud
kategooria
1001 00
1002 00
1003 00
1004 00
1005 00
1006 00
1007 00
1008 00
1009 00
1010 00
1011 00
1100 00
avatud
kategooria
1101 00
1102 00

Kuritegude kategooriad ja alamkategooriad
Eraelu puutumatuse rikkumine ilma ebaseaduslikult eravaldusesse sisenemiseta
Isikuandmete kaitsega seotud kuriteod
Andme- või muu side ebaseaduslik pealtkuulamine
Diskrimineerimine soo, rassi, seksuaalse sättumuse, usutunnistuse või etnilise
päritolu alusel
Rassilise diskrimineerimise avalik õhutamine
Rassiviha avalik õhutamine
Väljapressimine
Seksuaalkuriteod

Vägistamine
Vägistamine raskendavail asjaoludel (5), v.a alaealise vägistamine
Seksuaalne väärkohtlemine
Prostitutsiooni või suguühte vahendamine
Ekshibitsionism
Seksuaalne ahistamine
Seksuaalteenuse pakkumine prostituudi poolt
Laste seksuaalne ärakasutamine
Lapsporno või alaealiste ebasündsa kujutamisega seotud süüteod
Alaealise vägistamine
Alaealise seksuaalne väärkohtlemine
Perekonnaõiguse rikkumisega seotud kuriteod

Ebaseaduslikud lähedaste pereliikmete vahelised seksuaalsuhted
Polügaamia
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Kood
1103 00
1104 00
1105 00
1200 00
avatud
kategooria
1201 00
1202 00
1203 00
1204 00
1205 00
1206 00
1207 00
1208 00
1209 00
1210 00
1211 00
1212 00
1213 00
1214 00
1300 00
avatud
kategooria
1301 00

Kuritegude kategooriad ja alamkategooriad
Elatusraha maksmise kohustusest või ülalpidamiskohustusest kõrvalehoidmine
Alaealise või puudega isiku hooletusse jätmine või hülgamine
Alaealise kohaletoimetamise või teise asukohta toimetamise korralduse eiramine
Riigi-, avaliku korra ja õigusemõistmisevastased või avaliku võimu kandja
suhtes toimepandud õigusrikkumised
Spionaaž
Riigireetmine
Valimiste ja referendumiga seotud kuriteod
Riigipea tapmise või tervisekahjustuse tekitamise katse
Riigi, rahva või riiklike sümbolite teotamine
Võimuesindaja solvamine või tema korralduse eiramine
Võimuesindajalt väljapressimine, tema sundimine või talle surve avaldamine
Võimuesindaja ründamine või ähvardamine
Avaliku korra vastased kuriteod, avaliku rahu rikkumine
Vägivald spordiüritustel
Avaliku või haldusdokumendi vargus
Kriminaal- või kohtumenetluse käigus valeütluse või valevande andmisega
õigusemõistmise takistamine või eksitamine
Ebaseaduslik teise isiku või ametiisikuna esinemine
Seaduslikult kinnipeetavana kinnipidamiskohast põgenemine
Riigivara või avalike huvide vastased süüteod

Riiklike toetuste, sotsiaalkindlustushüvitiste või perehüvitistega seotud pettused

EU/UK/TCA/39.–46. lisa/et 185

Kood
1302 00
1303 00
1304 00
1305 00
1306 00
1307 00
1400 00
avatud
kategooria
1401 00
1402 00
1500 00
avatud
kategooria
1501 00
1502 00
1503 00
1504 00
1505 00
1506 00
1507 00
1600 00
avatud
kategooria
1601 00

Kuritegude kategooriad ja alamkategooriad
Euroopa hüvitiste või toetustega seotud pettused
Ebaseaduslike hasartmängudega seotud süüteod
Riigihankemenetluse takistamine
Avaliku teenistuja või ametiisiku või avaliku võimu kandja aktiivne või
passiivne korruptsioon
Vara omastamine, väärkasutamine või muu varaga seotud pettus avaliku võimu
kandja poolt
Võimu kuritarvitamine avaliku võimu kandja poolt
Tolli- või muude maksudega seotud kuriteod

Maksukuriteod
Tollieeskirjade rikkumisega seotud kuriteod
Majandus- ja kaubanduskuriteod

Pankrot või pettuslik maksejõuetus
Raamatupidamisseaduse rikkumine, vara omastamine, varjamine või ettevõtja
kohustuste ebaseaduslik suurendamine
Konkurentsieeskirjade rikkumine
Kuritegelikul teel saadud raha pesu
Aktiivne või passiivne korruptsioon erasektoris
Saladuse avaldamine või saladuse hoidmise kohustuse rikkumine
Siseringitehingud
Varavastased kuriteod ja kauba kahjustamine

Ebaseaduslik omastamine
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Kood
1602 00
1603 00
1604 00
1605 00
1606 00
1607 00
1608 00
1609 00
1610 00
1611 00
1612 00
1700 00
avatud
kategooria
1701 00
1702 00
1703 00
1704 00
1800 00
avatud
kategooria
1801 00
1802 00
1803 00
1804 00

Kuritegude kategooriad ja alamkategooriad
Energia ebaseaduslik kasutamine
Pettus, sealhulgas kelmus
Varastatud kaupadega kauplemine
Ebaseaduslik kauplemine (6) kultuuriväärtuste, sealhulgas antiik- ja
kunstiesemetega
Tahtlik kahju tekitamine või omandi hävitamine
Tahtmatu kahju tekitamine või omandi hävitamine
Sabotaaž
Tööstus- või intellektuaalomandi vastased kuriteod
Süütamine
Süütamine, kui sellega põhjustatakse inimeste surm või vigastused
Metsa süütamine
Vargusega seotud kuriteod

Vargus
Vargus pärast ebaseaduslikult eravaldusesse sisenemist
Vargus isiku vastu vägivalda kasutades või isikut vägivalla või relvaga
ähvardades
Raskendavatel asjaoludel toimepandud vargused, mille puhul ei ole isikute
suhtes kasutatud vägivalda või relvi või vägivalla või relvaga ähvardamist
Infosüsteemide vastased süüteod ja muud arvutikuriteod

Ebaseaduslik sisenemine infosüsteemi
Ebaseaduslik süsteemi häirimine
Ebaseaduslik andmetesse sekkumine
Arvutikuritegude toimepanemist võimaldavate arvutiseadmete või andmete
tootmine, valdamine, levitamine või nendega kauplemine
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Kood
1900 00
avatud
kategooria
1901 00
1902 00
1903 00
1904 00
1905 00
2000 00
avatud
kategooria
2001 00
2002 00
2003 00
2004 00
2005 00
2006 00
2100 00
avatud
kategooria
2101 00
2102 00
2103 00
2104 00
2105 00
2106 00

Kuritegude kategooriad ja alamkategooriad
Maksevahendi võltsimine

Vääringu võltsimine
Mittesularahalise maksevahendi võltsimine
Avalike finantsdokumentide võltsimine
Võltsitud vääringu, mittesularahalise maksevahendi või avalike
finantsdokumentide ringlusse laskmine / kasutamine
Vääringu või avalike finantsdokumentide võltsimist võimaldava seadme
omamine
Dokumentide võltsimine

Avaliku või haldusdokumendi võltsimine eraisiku poolt
Dokumendi võltsimine avaliku teenistuja või võimuesindaja poolt
Võltsitud avaliku või haldusdokumendi esitamine või valdamine; võltsitud
dokumendi esitamine või valdamine avaliku teenistuja või võimuesindaja poolt
Võltsitud avaliku või haldusdokumendi kasutamine
Avaliku või haldusdokumendi võltsimist võimaldava seadme omamine
Eraisiku dokumentide võltsimine eraisiku poolt
Liikluskuriteod

Ohtlik juhtimine
Alkoholi- või narkojoobes juhtimine
Juhiloata või juhtimisõiguseta juhtimine
Liiklusõnnetuse sündmuskohalt põgenemine
Liiklusjärelevalve vältimine
Maanteetranspordiga seotud kuriteod
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Kood
2200 00
avatud
kategooria
2201 00
2202 00
2203 00
2204 00
2205 00
2300 00
avatud
kategooria
2301 00
2302 00
2400 00
avatud
kategooria
2500 00
avatud
kategooria
2501 00
2600 00
avatud
kategooria
2601 00
2700 00
avatud
kategooria
2701 00
2702 00

Kuritegude kategooriad ja alamkategooriad
Tööõiguse rikkumisega seotud kuriteod

Ebaseaduslik tööhõive
Tasustamisega, sealhulgas sotsiaalkindlustusmaksetega seotud kuriteod
Töötingimuste, -tervishoiu ja -ohutusega seotud kuriteod
Kutsetegevusele juurdepääsu või kutsetegevusega seotud süüteod
Töö- ja puhkeajaga seotud süüteod
Migratsiooniõiguse rikkumisega seotud süüteod

Ebaseaduslik riiki sisenemine või seal viibimine
Ebaseaduslikule riiki sisenemisele ja riigis viibimisele kaasa aitamine
Kaitseväeteenistusega seotud kuriteod

Hormoonpreparaatide ja muude kasvukiirendajatega seotud süüteod

Hormoonpreparaatide ja muude kasvukiirendajate ebaseaduslik import, eksport
või tarnimine
Tuumamaterjali või muude ohtlike radioaktiivsete ainetega seotud süüteod

Tuumamaterjali või radioaktiivsete ainete ebaseaduslik import, eksport,
tarnimine või omandamine
Muud rikkumised

Muud tahtlikult toime pandud kuriteod
Muud tahtmatult toime pandud kuriteod
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_______________
(1)

(2)

(3)

(4)
(5)
(6)

Kui selles kategoorias ei ole märgitud teisiti, tähendab kauplemine importi, eksporti,
omandamist, müümist, tarnimist, vedamist või üleandmist.
Selles alamkategoorias tähendab kauplemine omandamist, müümist, tarnimist, vedamist või
üleandmist.
Selles alamkategoorias tähendab kauplemine importi, eksporti, omandamist, müümist,
tarnimist, vedamist või üleandmist.
Näiteks erakordselt rasketel asjaoludel.
Näiteks erilise julmusega vägistamine.
Kauplemine hõlmab importi, eksporti, omandamist, müümist, tarnimist, vedamist või
üleandmist.

Parameetrid
Kuriteo toimepanemise määr:

Kuriteos osalemise määr:

Kriminaalvastutusest
vabastamine:

Toime pandud

C

Katse või ettevalmistamine

A

Mitteedastatav osa

Ø

Toimepanija

M

Kuriteole kaasaaitaja või kihutaja/organiseerija,
vandenõulane

H

Mitteedastatav osa

Ø

Süüdimatus või piiratud süüdivus

S

Korduvkuritegevus

R
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1. peatüki artikli 5 lõigetes 3 ja 4 osutatud karistuste ja mõjutusvahendite kategooriate ühine tabel
koos parameetrite tabeliga
Kood
1000
avatud
kategooria
1001
1002
2000
avatud
kategooria
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
3000
avatud
kategooria
3001

Karistuste ja mõjutusvahendite kategooriad ja alamkategooriad
Vabadusekaotus

Vangistus
Eluaegne vangistus
Isikuvabaduse piiramine

Keeld viibida teatud paikades
Välisriikidesse reisimise piiramine
Keeld elada teatud paikades
Keeld osaleda massiüritusel
Keeld astuda mis tahes vahendite abil ühendusse teatud isikutega
Elektroonilise järelevalve kohaldamine (1)
Kohustus ilmuda kindlaksmääratud aegadel konkreetsesse asutusse
Kohustus viibida/elada teatud kohas
Kohustus viibida oma elukohas kindlaksmääratud ajal
Kohustus järgida kohtu määratud tingimuslikke meetmeid, sealhulgas kohustust
olla järelevalve all
Kindla õiguse piiramine

Tegutsemiskeeld
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Kood
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3013
3014
3015
3016
3017
3018
3019
3020
3021
4000
avatud
kategooria
4001
4002

Karistuste ja mõjutusvahendite kategooriad ja alamkategooriad
Keeld töötada avalikus teenistuses või teenistussuhte peatamine avalikus
teenistuses
Hääletamis- või kandideerimisõiguse äravõtmine/peatamine
Keeld sõlmida lepinguid avaliku sektoriga
Riiklike toetuste saamise õiguse äravõtmine
Juhtimisõiguse tühistamine (2)
Juhtimisõiguse peatamine
Keeld juhtida teatavaid sõidukeid
Vanemlike õiguste äravõtmine/peatamine
Kohtumenetluses eksperdina / vande all oleva tunnistajana / vandekohtunikuna
osalemise õiguse äravõtmine/peatamine
Eestkosteõiguste äravõtmine/peatamine (3)
Teenetemärkide või ametinimetuse kasutamisõiguse äravõtmine/peatamine
Kutse-, äri- või sotsiaalse tegevuse keeld
Keeld töötada alaealistega või teha noorsootööd
Ettevõtte sundlõpetamine
Relva valdamise või kandmise keeld
Jahipidamis-/kalapüügiõiguse äravõtmine
Keeld väljastada pangatšekke või kasutada makse-/krediitkaarte
Loomapidamise õiguse äravõtmine
Keeld omada või kasutada teatavaid esemeid peale relvade
Keeld mängida teatavaid mänge või tegeleda teatavate spordialadega
Territooriumile sisenemise keeld või territooriumilt väljasaatmine

Riigi territooriumile sisenemise keeld
Riigi territooriumilt väljasaatmine
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Kood
5000
avatud
kategooria
5001
5002
5003
5004
5005
5006
5007
5008
5009
6000
avatud
kategooria
6001
6002
6003
7000
avatud
kategooria
7001
7002
7003

Karistuste ja mõjutusvahendite kategooriad ja alamkategooriad
Käitumiskontroll

Ettenähtud meditsiinilisele või muule ravile minek
Kohustus osaleda sotsiaal- ja haridusprogrammis
Kohustus olla perekonna hoolduse/järelevalve all
Hariduslikud meetmed
Sotsiaal-õiguslik katseaeg
Kohustus osaleda täiendõppes / töötada
Kohustus esitada õigusasutustele ettenähtud teavet
Kohustus avaldada kohtuotsus
Kohustus hüvitada kuriteoga tekitatud kahju
Varaline karistus

Konfiskeerimine
Lammutamine
Taastamine
Sundravi-/õpe

Psühhiaatrilisele ravile määramine
Võõrutusravile määramine
Haridusasutusse saatmine
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Kood
8000
avatud
kategooria
8001
8002
8003
9000
avatud
kategooria
9001
9002
10000
avatud
kategooria
10001
10002
10003
11000
avatud
kategooria
12000
avatud
kategooria

Karistuste ja mõjutusvahendite kategooriad ja alamkategooriad
Rahaline karistus

Rahatrahv
Rahaline karistus (4)
Rahatrahv kindlaks määratud saaja kasuks (5)
Töökohustus

Üldkasulik töö
Üldkasulik töö, millega kaasnevad muud piiravad meetmed
Sõjaväeline karistus

Sõjaväelise auastme äravõtmine (6)
Kutselisest sõjaväeteenistusest vabastamine
Distsiplinaarkinnipidamine
Karistusest vabastamine / karistuse täitmise edasilükkamine, hoiatus

Muud karistused ja mõjutusvahendid
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Parameetrid (vajaduse korral täpsustada)
ø

Karistus

m

Mõjutusvahend

a

Karistuse/mõjutusvahendi täitmine peatatud

b

Karistuse/mõjutusvahendi täitmine osaliselt peatatud

c

Karistuse/mõjutusvahendi täitmine peatatud katseaja/järelevalve kehtestamisega

d

Karistuse/mõjutusvahendi täitmine osaliselt peatatud katseaja/järelevalve kehtestamisega

e

Karistus/mõjutusvahend muudetud

f

Põhikaristuse asemel ette nähtud alternatiivne karistus/mõjutusvahend

g

Põhikaristuse mittetäitmise korral on ette nähtud alternatiivne karistus/mõjutusvahend

h

Karistuse/mõjutusvahendi täitmise peatamine tühistatud

i

Hiljem mõistetud liitkaristus

j

Karistuse/mõjutusvahendi täitmine või selle edasilükkamine peatatud (7)

k

Karistuse täitmisest vabastatud

l

Karistuse täitmisest vabastatud karistuse peatatud täitmise ajal

n

Karistuse täitmine lõpetatud

o

Armuandmine

p

Amnestia

q

Karistusest tingimisi vabastatud (teatavatel tingimustel isik vabastatud enne karistuse
täielikku täitmist)

r

Rehabilitatsioon (kas koos karistusregistrist kustutamisega või ilma)

s

Alaealistele määratav erikaristus või -mõjutusvahend

t

Muu kui kriminaalasjaga seotud otsus (8)

_______________________________
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Kindlaks määratud asukohas või liikumist võimaldav.
Juhtimisõiguse taastamiseks on vaja seda uuesti taotleda.
Eestkoste isikule, kes ei ole teovõimeline või kes on alaealine.
Rahatrahv päevapõhistes trahviühikutes.
Näiteks asutus, ühendus, sihtasutus või ohver.
Sõjaväelise auastme alandamine.
Ei võimalda vältida karistuse täitmist.
See parameeter märgitakse üksnes juhul, kui sellekohane teave edastatakse vastusena
taotlusele, mille saab riik, kelle kodanik asjaomane isik on.

EU/UK/TCA/39.–46. lisa/et 195

45. LISA

TERRORISMI MÄÄRATLUS
1.

Kohaldamisala
Käesoleva lepingu kolmanda osa IX jaotise, artikli 599 lõike 3 punkti b, artikli 599 lõike 4,
artikli 602 lõike 2 punkti c, artikli 670 lõike 2 punkti a, 43. lisa ja 46. lisa kohaldamisel
tähendab „terrorism“ käesoleva lisa lõigetes 3–14 määratletud kuritegusid.

2.

Terrorirühmituse ja struktuurilise ühenduse mõisted

2.1. „Terrorirühmitus“ – rohkem kui kahest isikust koosnev struktuuriline ühendus, mis on aja
jooksul välja kujunenud ja mis tegutseb kooskõlastatult terroriaktide toimepanemise
eesmärgil.
2.2. „Struktuuriline ühendus“ – ühendus, mis ei ole juhuslikult moodustatud kuriteo vahetuks
toimepanemiseks ja mille liikmete rollid ei pruugi olla vormiliselt määratletud, millel ei
pruugi olla järjepidevat liikmeskonda ega väljatöötatud struktuuri.
3.

Terroriaktid
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3.1. Siseriiklikus õiguses kuriteona määratletud tahtlikud teod, mis oma laadi või konteksti tõttu
võivad tõsiselt kahjustada riiki või rahvusvahelist organisatsiooni, kui need on toime pandud
mõnel lõikes 3.2 loetletud eesmärkidest:
a)

rünnakud inimelu vastu, mis võivad põhjustada surma;

b)

rünnakud isiku kehalise puutumatuse vastu;

c)

inimrööv või pantvangi võtmine;

d)

riikliku või avaliku rajatise, transpordisüsteemi, infrastruktuurirajatise, sealhulgas
infosüsteemi, mandrilavale kinnitatud aluse, avaliku koha või eraomandi tõsine
kahjustamine, mis võib ohustada inimelu või põhjustada suurt majanduslikku kahju;

e)

õhusõiduki, laeva või mõne muu ühistranspordi- või kaubaveovahendi ebaseaduslik
hõivamine;

f)

lõhkeainete või relvade, sealhulgas keemia-, bio- radioloogiliste või tuumarelvade
valmistamine, valduses hoidmine, omandamine, vedu, tarnimine või kasutamine, samuti
keemia-, bioloogiliste, radioloogiliste või tuumarelvadega seotud teadus- ja arendustöö;

g)

ohtlike ainete vabastamine või tulekahjude, plahvatuste või üleujutuste põhjustamine,
inimelu seeläbi ohtu seades;

h)

vee, elektri või mõne muu olulise loodusvaraga varustamise häirimine või katkestamine,
inimelu seeläbi ohtu seades;
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i)

infosüsteemi toimimise takistamine või tõsine häirimine arvutiandmeid tahtlikult ja
volituseta sisestades, edastades, kahjustades, kustutades, rikkudes, muutes, survestades
või kättesaamatuks muutes, kui:
i)

häiritud on mitme infosüsteemi tegevust, kasutades peamiselt selleks loodud või
kohandatud vahendit;

j)

ii)

kuritegu põhjustab tõsist kahju;

iii)

kuritegu on toime pandud elutähtsa taristu infosüsteemi vastu;

infosüsteemi arvutiandmete tahtlik ja volituseta kustutamine, kahjustamine, rikkumine,
muutmine, survestamine või kättesaamatuks muutmine, kui kuritegu pannakse toime
kriitilise tähtsusega taristu infosüsteemi suhtes;

k)

mõne punktides a–j loetletud teo toimepanemisega ähvardamine.

3.2. Lõikes 3.1 osutatud eesmärgid on:
a)

elanikkonda tõsiselt hirmutada;

b)

sundida valitsust või rahvusvahelist organisatsiooni põhjendamatult mõnda tegu tegema
või selle tegemisest hoiduma;
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c)

destabiliseerida märkimisväärselt mõne riigi või rahvusvahelise organisatsiooni
poliitilisi, põhiseaduslikke, majanduslikke või ühiskondlikke struktuure või need
hävitada.

4.

Terrorirühmitusega seotud kuriteod
Järgmised tahtlikud teod:
a)

terroristliku rühmituse juhtimine;

b)

terroristliku rühmituse tegevuses osalemine, sealhulgas teabe või materiaalsete
vahenditega varustamise või selle rühmituse tegevuse mis tahes viisil rahastamise teel,
olles teadlik asjaolust, et selline osalemine aitab kaasa terroristliku rühmituse
kuritegelikule tegevusele.

5.

Avalik üleskutse panna toime terroriakt
Üldsusele sõnumi levitamine või mis tahes viisil kättesaadavaks tegemine interneti teel või
internetiväliselt, kavatsusega ärgitada inimesi panema toime mõnd lõike 3.1 punktides a–j
osutatud kuritegu, kui selline tegevus (näiteks terroriaktide ülistamine), toetab otseselt või
kaudselt terroriaktide toimepanemist, põhjustades sellega ühe või mitme sellise kuriteo toime
panemise ohu, kui seda tehakse tahtlikult.

6.

Värbamine terroristlikel eesmärkidel
Teisele isikule ettepaneku tegemine panna toime mõni lõike 3.1 punktides a–j või lõikes 4
osutatud kuritegu või aidata kaasa mõne sellise kuriteo toimepanemisse, kui seda tehakse
tahtlikult.
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7.

Terrorismialase väljaõppe andmine
Tahtlikult teisele isikule lõhkeainete, tuli- või muude relvade või mürgiste või ohtlike ainete
valmistamise või kasutamise kohta või muude eriliste meetodite või tehniliste võtete kohta
juhiste andmine mõne lõike 3.1 punktides a–j loetletud kuriteo toimepanemise või selle
toimepanemisele kaasaaitamise eesmärgil, teades, et oskusi kavatsetakse kasutada viidatud
eesmärgil.

8.

Terrorismialase väljaõppe saamine
Tahtlikult lõhkeainete, tuli- või muude relvade või mürgiste või ohtlike ainete valmistamise
või kasutamise kohta või muude eriliste meetodite või tehniliste võtete kohta juhiste
vastuvõtmine mõne lõike 3.1 punktides a–j loetletud kuriteo toimepanemise või selle
toimepanemisele kaasaaitamise eesmärgil.

9.

Terroristlikel eesmärkidel reisimine

9.1. Reisimine muusse riiki (kui see riik) lõikes 3 osutatud terroriakti toimepanemise või selle
toimepanemisele kaasaaitamise eesmärgil, lõikes 4 osutatud terrorirühmituse tegevuses
osalemise eesmärgil, kui osaleja teab, et aitab oma osalemisega kaasa sellise rühmituse
kuritegelikule tegevusele, või lõigetes 7 ja 8 osutatud terrorismialase väljaõppe andmise või
saamise eesmärgil, kui seda tehakse teadlikult.
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9.2. Lisaks järgmine tahtlik tegevus:
a)

kõnealusesse riiki reisimine mõne lõikes 3 osutatud terroriakti toimepanemise või selle
toimepanemisele kaasaaitamise eesmärgil, lõikes 4 osutatud terrorirühmituse tegevuses
osalemise eesmärgil, kui osaleja teab, et aitab oma osalemisega kaasa sellise rühmituse
kuritegelikule tegevusele, või lõigetes 7 ja 8 osutatud terrorismialase väljaõppe andmise
või saamise eesmärgil või

b)

ettevalmistav tegevus, millega kõnealusesse riiki sisenenud isik tegeleb, kavatsusega
panna toime terroriakt või selle toimepanemises osaleda, nagu on osutatud lõikes 3.1.

10.

Terroristlikel eesmärkidel reisimise korraldamine või hõlbustamine
Tahtlik korraldav ja hõlbustav tegevus, millega aidatakse isikul terroristlikel eesmärkidel
reisida, nagu on osutatud lõikes 9.1 ja lõike 9.2 punktis a, teades, et sellisel abistamisel on
mainitud eesmärk.

11.

Terrorismi rahastamine

11.1. Rahaliste vahendite tahtlik mis tahes viisil otseselt või kaudselt eraldamine või kogumine
kavatsusega kasutada neid vahendeid (või teades, et neid kasutatakse) täielikult või osaliselt
mõne lõigetes 3–10 osutatud kuriteo toimepanemiseks või sellele kaasaaitamiseks.
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11.2. Kui lõikes 11.1 osutatud terrorismi rahastamine on seotud mõne lõigetes 3, 4 ja 9 sätestatud
kuriteoga, ei ole oluline, kas neid rahalisi vahendeid tegelikult kasutatakse täielikult või
osaliselt mõne nimetatud kuriteo toimepanemiseks või nende toimepanemisele
kaasaaitamiseks, samuti pole oluline, kas kuriteo toimepanija teab, milliseks konkreetseks
kuriteoks või kuritegudeks rahalisi vahendeid kasutatakse.
12.

Terroristliku tegevusega seotud muud kuriteod
Järgmised tahtlikud teod:
a)

röövimine lõikes 3 nimetatud kuriteo toimepanemiseks;

b)

väljapressimine lõikes 3 loetletud kuriteo toimepanemiseks;

c)

võltsitud haldusdokumentide koostamine või kasutamine eesmärgiga panna toime mõni
lõike 3.1 punktides a–j, lõike 4 punktis b ja lõikes 9 loetletud kuritegu.

13.

Seos terrorikuritegudega
Selleks et lõigetes 4–12 osutatud kuritegu käsitataks lõikes 1 osutatud terrorikuriteona, ei ole
vaja, et terroriakt ka tegelikult toime pandaks, ning lõigetes 5–10 ja 12 osutatud kuritegude
puhul ei ole vaja tõendada seost mõne muu käesolevas lisas sätestatud konkreetse kuriteoga.
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14.

Kuriteole kaasaaitamine ja ärgitamine ning kuriteokatse
Järgmised teod:
a)

lõigetes 3–8, 11 ja 12 osutatud kuriteole kaasaaitamine ja sellele ärgitamine;

b)

lõigetes 3–12 osutatud kuritegudele ärgitamine ning

c)

katse panna toime lõigetes 3, 6 ja 7, lõikes 9.1, lõike 9.2 punktis a ning lõigetes 11 ja 12
osutatud kuritegu, välja arvatud lõike 3.1 punktis f sätestatud omamine ja lõike 3.1
punktis k osutatud kuritegu.
__________________

EU/UK/TCA/39.–46. lisa/et 203

46. LISA

VARA ARESTIMINE JA KONFISKEERIMINE
Vara arestimise / ajutiste meetmete
taotluse vorm
A JAGU
Taotlev riik: ...........................................................................................................................
Taotluse saanud riik: .............................................................................................................
B JAGU. Kiireloomulisus
Kiireloomulisuse põhjus ja/või taotletav täitmise kuupäev:

Arestimistaotluse täitmise tähtajad on sätestatud lepingu artiklis 663. Kui vajatakse
lühemat või kindlat tähtaega, siis märkige kuupäev ja selgitage selle põhjus:

C JAGU. Asjaomased isikud
Märkige kogu teadaolev teave i) füüsilis(t)e või ii) juriidilis(t)e isiku(te) kohta, kelle vara
suhtes on tehtud arestimisotsus (kui see puudutab rohkem kui ühte isikut, siis esitage teave
iga isiku kohta).
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1.

Füüsiline isik:
Nimi:
Eesnimi (-nimed):
Muu nimi (muud nimed), kui on kohaldatav:
Varjunimed, kui on kohaldatav:
Sugu:
Kodakondsus:
Isikukood või sotsiaalkindlustusnumber:
Isikut tõendava dokumendi (tõendavate dokumentide) (ID-kaart või
pass) liik ja number, kui on teada:
Sünnikuupäev:
Sünnikoht:
Elukoht ja/või teadaolev aadress (kui aadress ei ole teada, siis viimane
teadaolev aadress):
Keel(ed), mida isik mõistab:
Märkige, kas arestimisotsus on tehtud selle isiku suhtes või talle
kuuluva vara suhtes:

2.

Juriidiline isik:
Nimi:
Õiguslik vorm:
Lühinimi, tavanimi või ärinimi, kui on kohaldatav:
Registreeritud asukoht:
Registreerimisnumber:
Juriidilise isiku aadress:
Juriidilise isiku esindaja nimi:
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Märkige, kas arestimisotsus on tehtud selle juriidilise isiku suhtes või talle kuuluva vara suhtes:

Märkige koht, kus tuleb arestimismeede täita, kui see erineb eespool märgitud aadressist:

3.

4.

Kolmandad isikud:
i)

Kolmandad isikud, kelle õigusi seoses arestimistaotlusega hõlmatud varaga otseselt
piiratakse (isikuandmed ja põhjused), kui on kohaldatav:

ii)

Juhul kui kolmandatel isikutel on olnud võimalus nõudeid esitada, lisage
dokumendid, mis seda tõendavad.

Esitage igasugune muu teave, mis aitab arestimistaotlust täita:

EU/UK/TCA/39.–46. lisa/et 206

D JAGU. Asjaomane vara
Märkige kogu teadaolev teave arestimistaotlusega hõlmatud vara kohta. Esitage
üksikasjalikud andmed kogu vara ja üksikute esemete kohta, kui see on kohaldatav:
1.

2.

Kui taotlus puudutab rahasummat:
i)

põhjused, mis annavad alust arvata, et isik omab taotluse saanud riigis
vara/sissetulekut

ii)

isiku vara/sissetulekuallika kirjeldus ja asukoht

iii)

isiku vara/sissetulekuallika täpne asukoht

iv)

isiku pangakonto andmed (kui on teada)

Kui arestimistaotlus puudutab konkreetset vara (või sellise vara väärtusele vastava
väärtusega vara):
i)

põhjused, mis annavad alust arvata, et varaühik (-ühikud) asub (asuvad)
taotluse saanud riigis

ii) varaühiku(te) kirjeldus ja asukoht
iii) muu asjakohane teave
3.

Kogusumma, mille arestimist taotletakse taotluse saanud riigis (numbrite ja
sõnadega, märkige vääring):
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E JAGU. Taotluse või arestimisotsuse tegemise põhjused (kui on kohaldatav)

Asjaolude kokkuvõte:
1.

Esitage arestimistaotluse või arestimisotsuse tegemise põhjused, sealhulgas
asjaolude kokkuvõte ja arestimise põhjused, selle kuriteo (nende kuritegude)
kirjeldus, mille kohta on esitatud süüdistus, mida uuritakse või menetletakse, etapp,
kuhu uurimine või menetlus on jõudnud, riskitegurite põhjused ja muu asjakohane
teave.

2.

Selle kuriteo (nende kuritegude) laad ja liigitus, millega seoses arestimistaotlus või
arestimisotsus tehti, ning kohaldatav(ad) õigusnorm(id).
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3.

Järgnevat kohaldatakse ainult juhul, kui nii taotlev riik kui ka taotluse saanud riik
on esitanud lepingu artikli 670 lõike 2 kohase teate: kui see on kohaldatav, märkige
üks või mitu järgmistest kuritegudest, mis on taotleva riigi õiguses määratletud ja
mis on taotlevas riigis karistatav vabadusekaotusliku karistuse või vabadust piirava
julgeolekumeetmega, mille maksimummäär on vähemalt kolm aastat. Kui
arestimistaotlus või -otsus puudutab mitut kuritegu, siis märkige allpool esitatud
kuritegude loetelus nendele kuritegudele vastavad numbrid (mis vastavad eespool
punktides 1 ja 2 kirjeldatud kuritegudele):
kuritegelikus organisatsioonis osalemine
terrorism, nagu see on määratletud 45. lisas
inimkaubandus
laste seksuaalne ärakasutamine ja lapsporno
ebaseaduslik kauplemine narkootiliste ja psühhotroopsete ainetega
ebaseaduslik kauplemine relvade, laskemoona ja lõhkeainetega
korruptsioon, sealhulgas altkäemaksu andmine ja/või võtmine
kelmus, sealhulgas Ühendkuningriigi, liikmesriigi või liidu finantshuve
kahjustav kelmus
kriminaaltulu rahapesu
raha võltsimine
arvutikuriteod
keskkonnakuriteod, sealhulgas ebaseaduslik kauplemine ohustatud looma- ja
taimeliikide ning taimesortidega
ebaseaduslikule riiki sisenemisele ja riigis viibimisele kaasa aitamine
tahtlik tapmine
raskete kehavigastuste tekitamine
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ebaseaduslik kauplemine inimorganite ja -kudedega
inimrööv, ebaseaduslik vabadusevõtmine ja pantvangi võtmine
rassism ja ksenofoobia
organiseeritud või relvastatud röövimine
ebaseaduslik kauplemine kultuuriväärtustega, sealhulgas antiikesemete ja
kunstiteostega
kelmus
väljapressimine ja raha väljapressimine
toodete võltsimine ja piraatkoopiate valmistamine
haldusdokumentide võltsimine ja nendega kaubitsemine
maksevahendi võltsimine
ebaseaduslik kauplemine hormoonpreparaatide ja muude kasvukiirendajatega
ebaseaduslik kauplemine tuumamaterjalide ja radioaktiivsete ainetega
varastatud sõidukitega kauplemine
vägistamine
süütamine
Rahvusvahelise Kriminaalkohtu pädevusse kuuluvad kuriteod
õhusõiduki, laeva või kosmoseaparaadi kaaperdamine
sabotaaž
4.

Muu asjakohane teave (nt vara ja kuriteo vaheline seos):

F JAGU. Konfidentsiaalsus
Vajadus säilitada taotluses sisalduva teabe konfidentsiaalsus pärast taotluse täitmist:
Vajadus järgida taotluse täitmise ajal konkreetseid vorminõudeid:
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G JAGU. Rohkem kui ühele riigile saadetud taotlused
Kui arestimistaotlus on edastatud rohkem kui ühele riigile, esitage järgmine teave:
1.

Arestimistaotlus on edastatud järgmis(t)ele teis(t)ele täitva(te)le riigile (riikidele)
(riik ja asutus):

2.

Märkige põhjused, miks arestimistaotlused edastati mitmele riigile:

3.

Vara väärtus igas taotluse saanud riigis, kui see on teada:

4.

Märkige konkreetsed vajadused, kui neid on:

H JAGU. Seos varasema(te) arestimistaotlus(t)e või -otsus(t)ega
Kui see on asjakohane, lisage varasema(te) või seotud arestimistaotlus(t)e
kindlakstegemiseks vajalik teave.
1.

Taotluse kuupäev või otsuse väljaandmise ja edastamise kuupäev:

2.

Asutus, kellele otsus/taotlus edastati:

3.

Väljaandnud ja täitva(te) asutus(t)e antud viitenumber:
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I JAGU. Konfiskeerimine
Käesolevale arestimistaotlusele on lisatud taotlevas riigis väljaantud konfiskeerimisotsus
(konfiskeerimisotsuse viitenumber):
Jah, viitenumber:
Ei

Vara jääb taotluse saanud riigis arestituks kuni konfiskeerimisotsuse edastamise ja
täitmiseni (võimaluse korral konfiskeerimisotsuse esitamise eeldatav kuupäev):

J JAGU. Õiguskaitsevahendid (kui on kohaldatav)
Märkige, kas taotlevas riigis saab arestimistaotluse/-otsuse koostamise vastu kasutada
õiguskaitsevahendit; kui jah, siis esitage täpsemad üksikasjad (õiguskaitsevahendi
kirjeldus, sealhulgas vajalikud sammud ja tähtajad):
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K JAGU. Taotlev asutus
Kui taotlevas riigis on tehtud arestimisotsus, millele käesolev arestimistaotlus tugineb,
esitage järgmised andmed.
1.

Taotleva asutuse liik:
kohtunik, kohus, prokurör
taotleva riigi määratud muu pädev asutus

2.

Kontaktandmed:
Taotleva asutuse ametlik nimi:
Esindaja nimi:
Ametikoht (ametinimetus/ametijärk):
Toimiku nr:
Aadress:
Tel: (riigikood) (piirkonna/linna suunanumber)
Faks: (riigikood) (piirkonna/linna suunanumber)
E-post:
Keeled, milles on võimalik taotleva asutuse või ametiisikuga suhelda:
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Taotleva asutuse ja/või tema esindaja allkiri, millega kinnitatakse vara arestimise /
ajutiste meetmete taotluse vormi täpsust ja õigsust:
Nimi:
Ametikoht (ametinimetus/ametijärk):
Kuupäev:
Ametlik pitser (kui on olemas):

L JAGU. Kinnitav asutus
Märkige vara arestimise / ajutiste meetmete taotluse vormi kinnitanud asutuse liik, kui on
kohaldatav:
kohtunik, kohus, prokurör
taotleva riigi määratud muu pädev asutus
Kinnitava asutuse või ametiisiku ametlik nimi:
Esindaja nimi:
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Ametikoht (ametinimetus/ametijärk):
Toimiku nr:
Aadress:
Tel: (riigikood) (piirkonna/linna suunanumber)
Faks: (riigikood) (piirkonna/linna suunanumber)
E-post:
Keeled, milles on võimalik pädeva asutuse või ametiisikuga suhelda:
M JAGU. Keskasutus
Märkige keskasutus, kes vastutab taotlevas riigis arestimistaotluste edastamise ja
vastuvõtmise eest.
Keskasutuse ametlik nimi:
Esindaja nimi:
Ametikoht (ametinimetus/ametijärk):
Toimiku nr:
Aadress:
Tel: (riigikood) (piirkonna/linna suunanumber)
Faks: (riigikood) (piirkonna/linna suunanumber)
E-post:
Keeled, milles on võimalik pädeva asutuse või ametiisikuga suhelda:
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N JAGU. Lisateave
1.

Märkige, kes peaks taotlevas riigis olema peamine kontaktpunkt:
taotlev asutus
pädev asutus
keskasutus

2.

Esitage selle(nende) isiku(te) kontaktandmed, kellega tuleks ühendust võtta
arestimistaotluse kohta lisainfo saamiseks, kui need erinevad eespool esitatust.
Nimi/ametinimetus/asutus:
Aadress:
E-post / telefoni nr:

O JAGU. Lisad
Vara arestimise / ajutiste meetmete taotluse vormile tuleb lisada arestimisotsuse originaal
või nõuetekohaselt kinnitatud koopia, kui taotlevas riigis on arestimisotsus välja antud.
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Konfiskeerimistaotluse vorm
A JAGU
Taotlev riik: ................................................................................................................................
Taotluse saanud riik: ...................................................................................................................
B JAGU. Konfiskeerimisotsus
Otsuse väljaandmise kuupäev: ..................................................................................................
Otsuse lõplikuks muutumise kuupäev: ........................................................................................
Viitenumber:.................................................................................................................
Otsuse kogusumma numbrite ja sõnadega, märkige vääring
Summa, mille konfiskeerimist taotletakse taotluse saanud riigis, või kui tegemist
konkreetse(te) vara liigiga(liikidega), vara kirjeldus ja asukoht
Märkige, mida kohus leidis seoses konfiskeerimisotsusega:
vara on kuritegelikul teel saadud tulu või sellise tulu täis- või osalise väärtusega võrdne
vara
vara on kuriteo toimepanemise vahend
vara kuulub laiendatud konfiskeerimisele
vara kuulub kuriteoga seotud menetluse tulemusena konfiskeerimisele selliste taotleva
riigi õiguse muude sätete kohaselt, mis puudutavad konfiskeerimispädevust, sealhulgas
konfiskeerimist lõpliku süüdimõistva otsuse puudumise korral
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C JAGU. Puudutatud isikud
Märkige kogu teadaolev teave 1) füüsilis(t)e või 2) juriidilis(t)e isiku(te) kohta, keda
konfiskeerimistaotlus puudutab (kui see puudutab rohkem kui ühte isikut, siis esitage teave
iga isiku kohta).
1.

Füüsiline isik:
Nimi:
Eesnimi (-nimed):
Muu nimi (muud nimed), kui on kohaldatav:
Varjunimed, kui on kohaldatav:
Sugu:
Kodakondsus:
Isikukood või sotsiaalkindlustusnumber:
Isikut tõendava dokumendi (tõendavate dokumentide) (ID-kaart või pass) liik ja
number, kui on teada:
Sünnikuupäev:
Sünnikoht:
Elukoht ja/või teadaolev aadress (kui aadress ei ole teada, siis viimane teadaolev
aadress):
Keel(ed), mida isik mõistab:
Märkige, kas konfiskeerimisotsus on tehtud selle isiku suhtes või talle kuuluva vara
suhtes:
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2.

Juriidiline isik:
Nimi:
Õiguslik vorm:
Lühinimi, tavanimi või ärinimi, kui on kohaldatav:
Registreeritud asukoht:
Registreerimisnumber:
Juriidilise isiku aadress:
Juriidilise isiku esindaja nimi:
Märkige koht, kus tuleb konfiskeerimistaotlus täita, kui see erineb eespool märgitud
aadressist:

3.

4.

Kolmandad isikud:
i)

Kolmandad isikud, kelle õigusi seoses konfiskeerimistaotlusega hõlmatud varaga
otseselt piiratakse (isikuandmed ja põhjused), kui on teada/kohaldatav:

ii)

Juhul kui kolmandatel isikutel on olnud võimalus nõudeid esitada, lisage
dokumendid, mis seda tõendavad.

Esitage igasugune muu teave, mis aitab konfiskeerimistaotlust täita:
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D JAGU. Taotlusega hõlmatud vara
Märkige kogu teadaolev teave konfiskeerimistaotlusega hõlmatud vara kohta. Esitage
üksikasjalikud andmed kogu vara ja üksikute esemete kohta, kui see on kohaldatav:
1.

Kui taotlus puudutab rahasummat:
i)

Põhjused, mis annavad alust arvata, et isik omab taotluse saanud riigis
vara/sissetulekut

ii) Vara/sissetulekuallika kirjeldus ja asukoht
2.

3.

Kui konfiskeerimistaotlus puudutab konkreetset vara:
i)

Põhjused, mis annavad alust arvata, et varaühik (-ühikud) asub (asuvad) taotluse
saanud riigis

ii)

Varaühiku(te) kirjeldus ja asukoht

Vara väärtus:
i)

Taotluse kogusumma (ligikaudu)

ii)

Kogusumma, mille konfiskeerimist taotletakse taotluse saanud riigis (ligikaudu)

iii)

Kui tegemist konkreetse(te) vara liigiga(liikidega), vara kirjeldus ja asukoht
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E JAGU. Konfiskeerimise alused
Asjaolude kokkuvõte:
1.

Esitage konfiskeerimisotsuse tegemise põhjused, sealhulgas kokkuvõte
konfiskeerimisotsuse tegemise asjaoludest ja alustest, kuritegude kirjeldus, riskitegurite
põhjused ja muu asjakohane teave (nt kuriteo kuupäev, koht ja asjaolud):

2.

Selle kuriteo (nende kuritegude) laad ja liigitus, millega seoses konfiskeerimisotsus
tehti, ning kohaldatav(ad) õigusnorm(id):
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3.

Järgnevat kohaldatakse ainult juhul, kui nii taotlev riik kui ka taotluse saanud riik on
esitanud lepingu artikli 670 lõike 2 kohase teate: kui see on kohaldatav, märkige üks
või mitu järgmistest kuritegudest, mis on taotleva riigi õiguses määratletud ja mis on
taotlevas riigis karistatav vabadusekaotusliku karistuse või vabadust piirava
julgeolekumeetmega, mille maksimummäär on vähemalt kolm aastat. Kui
konfiskeerimisotsus puudutab mitut kuritegu, siis märkige allpool esitatud kuritegude
loetelus nendele kuritegudele vastavad numbrid (mis vastavad eespool punktides 1 ja 2
kirjeldatud kuritegudele):
kuritegelikus organisatsioonis osalemine
terrorism, nagu see on määratletud 45. lisas
inimkaubandus
laste seksuaalne ärakasutamine ja lapsporno
ebaseaduslik kauplemine narkootiliste ja psühhotroopsete ainetega
ebaseaduslik kauplemine relvade, laskemoona ja lõhkeainetega
korruptsioon, sealhulgas altkäemaksu andmine ja/või võtmine
kelmus, sealhulgas Ühendkuningriigi, liikmesriigi või liidu finantshuve kahjustav
kelmus
kriminaaltulu rahapesu
raha võltsimine
arvutikuriteod
keskkonnakuriteod, sealhulgas ebaseaduslik kauplemine ohustatud looma- ja
taimeliikide ning taimesortidega
ebaseaduslikule riiki sisenemisele ja riigis viibimisele kaasa aitamine
tahtlik tapmine
raskete kehavigastuste tekitamine
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ebaseaduslik kauplemine inimorganite ja -kudedega
inimrööv, ebaseaduslik vabadusevõtmine ja pantvangi võtmine
rassism ja ksenofoobia
organiseeritud või relvastatud röövimine
ebaseaduslik kauplemine kultuuriväärtustega, sealhulgas antiikesemete ja
kunstiteostega
kelmus
väljapressimine ja raha väljapressimine
toodete võltsimine ja piraatkoopiate valmistamine
haldusdokumentide võltsimine ja nendega kaubitsemine
maksevahendi võltsimine
ebaseaduslik kauplemine hormoonpreparaatide ja muude kasvukiirendajatega
ebaseaduslik kauplemine tuumamaterjalide ja radioaktiivsete ainetega
varastatud sõidukitega kauplemine
vägistamine
süütamine
Rahvusvahelise Kriminaalkohtu pädevusse kuuluvad kuriteod
õhusõiduki, laeva või kosmoseaparaadi kaaperdamine
sabotaaž
4.

Muu asjakohane teave (nt vara ja kuriteo vaheline seos):
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F JAGU. Konfidentsiaalsus
Vajadus säilitada taotluses sisalduva teabe või teabe osa konfidentsiaalsus
Märkige asjaomane teave

G JAGU. Rohkem kui ühele riigile saadetud taotlused
Kui konfiskeerimistaotlus on edastatud rohkem kui ühele riigile, esitage järgmine teave:
1.

Konfiskeerimistaotlus on edastatud järgmis(t)ele teis(t)ele täitva(te)le riigile (riikidele)
(riik ja asutus):

2.

Konfiskeerimistaotlus on edastatud rohkem kui ühele riigile järgmistel põhjustel
(valige asjakohased põhjused):
i)

Kui konfiskeerimistaotlus puudutab konkreetset vara:
taotlusega hõlmatud vara asub arvatavalt eri riikides
konfiskeerimistaotlus käib konkreetse varaühiku kohta, mille
konfiskeerimiseks tuleb võtta meetmeid rohkem kui ühes riigis
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ii)

Kui konfiskeerimistaotlus hõlmab rahasummat:
selle vara, mida võib konfiskeerida taotlevas riigis ja taotluse saanud
riigis, eeldatavast väärtusest tõenäoliselt ei piisa kogu otsuses ette
nähtud summa konfiskeerimiseks
muu konkreetne vajadus:

3.

Vara väärtus igas taotluse saanud riigis, kui see on teada:

4.
Kui konkreetse varaühiku konfiskeerimiseks tuleb võtta meetmeid rohkem kui ühes
riigis, siis esitage taotluse saanud riigis võetavate meetmete kirjeldus:
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H JAGU. Konfiskeeritava vara asendamine ja üleandmine
1.

Kui konfiskeerimistaotlus hõlmab varaühikut, märkige, kas taotlev riik lubab taotluse
saanud riigis konfiskeerimisel nõuda vara väärtusega võrdse rahasumma maksmist:
Jah
Ei

2.

Kui konfiskeerimine puudutab rahasummat, märkige kas konfiskeerimistaotluse
täitmisel saadud mitterahalise vara võib üle anda taotlevale riigile:
Jah
Ei

I JAGU. Asendusvangistus või muud isiku vabadust piiravad meetmed
Märkige, kas taotlev riik lubab taotluse saanud riigil kohaldada asendusvangistust või muid
isiku vabadust piiravaid meetmeid juhul, kui konfiskeerimistaotlust ei ole võimalik täielikult
või osaliselt täita:
Jah
Ei
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J JAGU. Kannatanule vara tagastamine või hüvitamine
1.

Märkige, kui see on asjakohane:
Taotlev asutus või taotleva riigi muu pädev asutus on teinud otsuse kannatanule
hüvitada või tagastada järgmine rahasumma:

Taotlev asutus või taotleva riigi muu pädev asutus on teinud otsuse tagastada
kannatanule järgmine mitterahaline vara:

2.

Kannatanule vara tagastamist või hüvitise maksmist käsitleva otsuse üksikasjad:
Otsuse teinud asutus (ametlik nimi):
Otsuse tegemise kuupäev:
Otsuse viitenumber (kui on olemas):
Tagastamisele kuuluva vara või hüvitiseks määratud rahasumma kirjeldus:
Kannatanu nimi:

Kannatanu aadress:
K JAGU. Õiguskaitsevahendid
Märkige, kas konfiskeerimisotsuse koostamise vastu saab kasutada õiguskaitsevahendit; kui
jah, siis esitage täpsemad üksikasjad (õiguskaitsevahendi kirjeldus, sealhulgas vajalikud
sammud ja tähtajad):
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L JAGU. Taotlev asutus
Esitage taotlevas riigis konfiskeerimistaotluse teinud asutuse andmed.
1.

Taotleva asutuse liik:
kohtunik, kohus, prokurör
taotleva riigi määratud muu pädev asutus

2.

Kontaktandmed:
Taotleva asutuse ametlik nimi:
Esindaja nimi:
Ametikoht (ametinimetus/ametijärk):
Toimiku nr:
Aadress:
Tel: (riigikood) (piirkonna/linna suunanumber)
Faks: (riigikood) (piirkonna/linna suunanumber)
E-post:
Keeled, milles on võimalik taotleva asutuse või ametiisikuga suhelda:
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Taotleva asutuse ja/või tema esindaja allkiri, millega kinnitatakse
konfiskeerimistaotluse vormi täpsust ja õigsust:
Nimi:
Ametikoht (ametinimetus/ametijärk):
Kuupäev:
Ametlik pitser (kui on olemas):

M JAGU. Kinnitav asutus
Märkige konfiskeerimistaotluse vormi kinnitanud asutuse liik, kui on kohaldatav:
kohtunik, kohus, prokurör
taotleva riigi määratud muu pädev asutus
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Kinnitava asutuse või ametiisiku ametlik nimi:
Esindaja nimi:
Ametikoht (ametinimetus/ametijärk):
Toimiku nr:
Aadress:
Tel: (riigikood) (piirkonna/linna suunanumber)
Faks: (riigikood) (piirkonna/linna suunanumber)
E-post:
Keeled, milles on võimalik pädeva asutuse või ametiisikuga suhelda:

N JAGU. Keskasutus
Märkige keskasutus, kes vastutab taotlevas riigis konfiskeerimistaotluste edastamise ja
vastuvõtmise eest.
Keskasutuse ametlik nimi:
Esindaja nimi:
Ametikoht (ametinimetus/ametijärk):
Toimiku nr:
Aadress:
Tel: (riigikood) (piirkonna/linna suunanumber)
Faks: (riigikood) (piirkonna/linna suunanumber)
E-post:
Keeled, milles on võimalik pädeva asutuse või ametiisikuga suhelda:
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O JAGU. Lisateave
1.

Märkige, kes peaks taotlevas riigis olema peamine kontaktpunkt:
taotlev asutus
pädev asutus
keskasutus

2.

Esitage selle(nende) isiku(te) kontaktandmed, kellega tuleks ühendust võtta
konfiskeerimistaotluse kohta lisainfo saamiseks, kui need erinevad eespool esitatust.

Nimi/ametinimetus/asutus:
Aadress:
E-post / telefoni nr:
P JAGU. Lisad
Konfiskeerimistaotluse vormile tuleb lisada konfiskeerimisotsuse originaal või
nõuetekohaselt kinnitatud koopia.

__________________

EU/UK/TCA/39.–46. lisa/et 231

47. LISA

FINANTSTINGIMUSTE RAKENDAMINE

1.

Komisjon edastab Ühendkuningriigile võimalikult kiiresti ja hiljemalt eelarveaasta 16. aprillil
iga sellise liidu programmi, meetme või nende osa kohta, milles Ühendkuningriik osaleb,
järgmise teabe:
)

asjaomase aasta kohta lõplikult vastu võetud liidu eelarvega ette nähtud kulukohustuste
assigneeringute summad nendel eelarveridadel, millelt kaetakse Ühendkuningriigi
osalemine kooskõlas käesoleva lepingu artiklis 710 osutatud protokolliga , ja kui see on
asjakohane, siis sihtotstarbeliste välistulude assigneeringute summa, mis ei tulene teiste
rahastajate rahalisest panusest nendel eelarveridadel;

b)

artikli 714 lõikes 4 osutatud osalemistasu summa;

c)

alates käesoleva lepingu artiklis 710 osutatud protokollis nimetatud programmi
rakendamise aastast N + 1 eelarveaastale N vastavate kulukohustuste assigneeringute
kasutamine ja kulukohustuste vabastamise määr;
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d)

nende programmide puhul, mille suhtes kohaldatakse käesoleva lepingu artiklit 716,
nende programmi osade kohta, mille puhul see teave on vajalik automaatse
korrektsiooni arvestamiseks, Ühendkuningriigi üksuste suhtes võetud kulukohustuste
maht, mis on esitatud eelarveassigneeringutele vastava aasta ja seotud kulukohustuste
kogumahu kaupa.

Komisjon esitab oma eelarveprojekti põhjal hinnangu punktides a ja b nimetatud teabe kohta
võimalikult kiiresti, kuid hiljemalt eelarveaasta 1. septembriks.
2.

Hiljemalt iga eelarveaasta 16. aprillil ja 16. juulil esitab komisjon Ühendkuningriigile
rahastamisnõude, mis vastab käesoleva lepingu kohasele Ühendkuningriigi osamaksule iga
programmi ja meetme või nende osa eest, milles Ühendkuningriik osaleb.

3.

Ühendkuningriik tasub rahastamisnõudes märgitud summa hiljemalt 60 päeva jooksul pärast
rahastamisnõude esitamist. Ühendkuningriik võib teha eraldi makseid programmide ja
meetmete kaupa.
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4.

Erandina punktidest 2 ja 3 esitab komisjon rahastamisnõude 2021. aasta kohta, mil käesoleva
lepingu artiklis 710 osutatud protokoll sõlmitakse, hiljemalt 16. aprillil 2021, kui protokollile
kirjutatakse alla 31. märtsil 2021 või enne seda, või hiljemalt protokollile allakirjutamise
kuule järgneva kuu 16. päeval, kui protokollile kirjutatakse alla pärast 31. märtsi 2021. Kui
see rahastamisnõue esitatakse pärast kõnealuse aasta 16. juulit, jääb see sellel aastal ainsaks
rahastamisnõudeks. Ühendkuningriik tasub rahastamisnõudes märgitud summa hiljemalt 60
päeva jooksul pärast rahastamisnõude esitamist. Ühendkuningriik võib teha eraldi makseid
programmide ja meetmete kaupa.

5.

Asjaomase aasta rahastamisnõude suurus leitakse, kui aastasumma, mis on arvutatud
käesoleva lepingu artikli 714 kohaselt, sealhulgas võimalikud kohandused artikli 714 lõike 8,
artikli 716 või artikli 717 järgi, jagatakse sel aastal käesoleva lisa punktide 2 ja 4 kohaselt
esitatud rahastamisnõuete arvuga.

6.

Erandina punktist 5 leitakse mitmeaastase finantsraamistiku (2021–2027) programmi
„Euroopa horisont“ osamaksu puhul asjaomase aasta N rahastamisnõude suurus, kui:
a)

aastasumma, mis on arvutatud:
i)

kohaldades maksete suhtes järgmist maksegraafikut, kui aasta N on:
–

2021: 50 % tasutakse aastal 2021, 50 % tasutakse aastal 2026

–

2022: 50 % tasutakse aastal 2022, 50 % tasutakse aastal 2027
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ii)

summa järgi, mis saadakse aasta N jaoks käesoleva lepingu artiklite 714 ja 716
kohaselt, sealhulgas võimalikud kohandused käesoleva lepingu 714 lõike 8 või
artikli 716 kohaselt,

b)

jagatakse sel aastal N punktide 2 ja 4 kohaselt esitatud rahastamisnõuete arvuga.
Käesoleva punkti kohaldamine ei mõjuta automaatse korrektsiooni kindlaksmääramist
artiklite 716 ja 721 kohaselt. Kõigi teiste käesoleva lepingu V osaga seotud summade
arvutamisel võetakse Ühendkuningriigi iga-aastase osamakse puhul arvesse käesolevat
punkti.

7.

Kui Ühendkuningriigi osalemine lõpetatakse käesoleva lepingu artiklite 719 või 720 kohaselt,
siis muutuvad sissenõutavaks osalemise lõpetamisele eelneva ajavahemikuga seotud maksed,
juhul kui need maksed on edasi lükatud vastavalt käesoleva lisa punktile 6. Komisjon esitab
rahastamisnõude selle sissenõutavaks muutunud summa kohta hiljemalt ühe kuu jooksul
alates programmis osalemise lõpetamise jõustumisest. Ühendkuningriik tasub selle
sissenõutavaks muutunud summa 60 päeva jooksul alates rahastamisnõude esitamisest.

8.

Assigneeringute haldamisel kohaldatakse Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavat
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL, Euratom) 2018/10461 („finantsmäärus“).

1

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrus (EL, Euratom) 2018/1046, mis
käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi
(EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr
1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr
541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012 (ELT L 193,
30.7.2018, lk 1).
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9.

Kui Ühendkuningriik ei ole tähtpäevaks makset tasunud, saadab komisjon ametliku
meeldetuletuskirja.
Osamaksu tasumisega viivitamise korral peab Ühendkuningriik maksma viivist laekumata
summalt alates maksetähtpäevast kuni päevani, mil kogu summa on tasutud.
Maksetähtpäevaks maksmata saadaolevate summade intressimäär on sama suur kui
maksetähtpäeval Euroopa Keskpanga põhiliste refinantseerimistehingute puhul kehtiv intress,
mis on avaldatud maksetähtpäeva kuu esimesel päeval Euroopa Liidu Teataja C-seerias, või
0 protsenti, olenevalt sellest, kumb on suurem, ja millele lisandub 3,5 protsendipunkti.
__________________
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48. LISA

VAIDLUSTE LAHENDAMIST REGULEERIV TÖÖKORD
I.
1.

Mõisted

Käesoleva lepingu kuuenda osa I jaotises ja käesolevas töökorras kasutatakse järgmisi
mõisteid:
a)

„haldustöötajad“ – vahekohtuniku puhul tema juhtimise ja kontrolli all olevad isikud,
välja arvatud assistendid;

b)

„nõustaja“ – isik, kelle emb-kumb pool on palganud nõustamiseks või abistamiseks
vahekohtumenetlusega seoses;

c)

„vahekohus“ – kohus, mis moodustatakse käesoleva lepingu artikli 740 alusel;

d)

„vahekohtunik“ – vahekohtu liige;

e)

„assistent“ – isik, kes vahekohtuniku ametisse nimetamise tingimuste kohaselt ning
vahekohtuniku juhtimise ja kontrolli all viib läbi uurimisi või abistab vahekohtunikku;
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f)

„kaebuse esitanud pool“ – pool, kes taotleb vahekohtu moodustamist käesoleva lepingu
artikli 739 alusel;

g)

„kantselei“ – asjakohaste teadmistega töötajatega välisorgan, mille pooled on määranud
menetlustele haldustuge pakkuma;

h)

„vastustajast pool“ – pool, kes väidetavalt rikub kohaldatavaid sätteid; ja

i)

„poole esindaja“ – töötaja või isik, kelle on ametisse nimetanud poole ministeerium või
valitsusasutus või muu avalik-õiguslik üksus ning kes esindab poolt käesoleva lepingu
või mõne lisalepingu sätetega seotud vaidluses.
II.

2.

Teated

Teade, kirjalik esildis või muu dokument:
a)

mille on koostanud vahekohus, saadetakse mõlemale poolele ühel ja samal ajal;

b)

mille on koostanud pool ja mis on suunatud vahekohtule, esitatakse samal ajal koopiana
ka teisele poolele, ning

c)

mille on koostanud pool ja mis on suunatud teisele poolele, esitatakse (kui see on
asjakohane) samal ajal koopiana ka vahekohtule.
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3.

2. reeglis osutatud teated edastatakse e-posti teel või vajaduse korral mõne muu sidevahendi
abil, millega tagatakse teate saatmise registreerimine. Kui ei ole tõendatud teisti, loetakse
selline teade kättetoimetatuks selle saatmise kuupäeval.

4.

Kõik teated adresseeritakse vastavalt Euroopa Komisjoni õigustalitusele ning
Ühendkuningriigi välis-, Rahvaste Ühenduse asjade ja arenguministeeriumi (Foreign,
Commonwealth & Development Office) õigusnõustajale.

5.

Taotluses, teates, kirjalikus esildises või muus vahekohtumenetlusega seotud dokumendis
esinevaid kirjavigu võib parandada, esitades uue dokumendi, kus muudatused on selgelt välja
toodud.

6.

Kui dokumendi kättetoimetamise tähtaja viimane päev langeb liidu institutsioonide või
Ühendkuningriigi valitsuse puhkepäevale, lõpeb dokumendi kättetoimetamise tähtaeg sellele
järgneval esimesel tööpäeval.
III.

7.

Vahekohtunike nimetamine

Kui vahekohtunik valitakse käesoleva lepingu artikli 740 kohaselt loosi teel, teatab kaebuse
esitanud poole partnerlusnõukogu kaaseesistuja viivitamata vastustajast poole kaaseesistujale
loosimise toimumise kuupäeva, kellaaja ja koha. Vastustajast pool võib soovi korral loosimise
juures viibida. Loosimine viiakse igal juhul läbi poole või pooltega, kes on kohal.
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8.

Kaebuse esitanud poole kaaseesistuja teatab kirjalikult igale vahekohtunikuks valitud isikule
tema nimetamisest vahekohtunikuks. Iga selline isik kinnitab oma valmisolekut mõlemale
poolele viie päeva jooksul alates päevast, mil talle tema nimetamisest teatati.

9.

Kaebuse esitanud poole partnerlusnõukogu kaaseesistuja valib loosi teel vahekohtuniku või
eesistuja viie päeva jooksul pärast käesoleva lepingu artikli 740 lõikes 2 osutatud
ajavahemiku lõppu, kui mõni käesoleva lepingu artikli 752 lõikes 1 osutatud
alamnimekirjadest:
a)

ei ole moodustatud nendest isikutest, kelle üks pool või mõlemad pooled on ametlikult
esitanud kõnealuse alamnimekirja koostamiseks, või

b)

ei hõlma enam vähemalt viit isikut nendest isikutest, kes sellesse kindlasse
alamnimekirja kuuluvad.

10.

Pooled võivad määrata kantselei, mis pakub abi konkreetse vaidluse lahendamise menetluse
korraldamisel ja läbiviimisel ajutise korra või partnerlusnõukogu poolt käesoleva lepingu
artikli 759 kohaselt vastu võetud korra alusel. Sel eesmärgil kaalub partnerlusnõukogu
hiljemalt 180 päeva jooksul alates käesoleva lepingu jõustumisest, kas käesolevas töökorras
on vaja teha muudatusi.
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IV.
11.

Korralduslik kohtumine

Kui pooled ei lepi kokku teisiti, kohtuvad nad vahekohtuga seitsme päeva jooksul alates
vahekohtu moodustamisest, et määrata kindlaks küsimused, mida pooled või vahekohus
peavad asjakohaseks, sealhulgas järgmised küsimused:
a)

kui need ei ole varem kindlaks määratud, siis vahekohtunikele makstav tasu ja kulud,
mis on igal juhul kooskõlas WTO normidega;

b)

assistentidele makstav tasu; vahekohtuniku assistendi või assistentide töötasu
kogusumma ei ületa 50 % kõnealuse vahekohtuniku töötasust;

c)

menetluse ajakava; ning

d)

ajutine menetlus konfidentsiaalse teabe kaitseks.

Vahekohtunikud ja poolte esindajad võivad osaleda sellel kohtumisel telefonitsi või
videokonverentsi kaudu.
V.
12.

Kirjalikud esildised

Kaebuse esitanud pool esitab oma kirjaliku esildise hiljemalt 20 päeva pärast vahekohtu
moodustamist. Vastustajast pool esitab oma kirjaliku esildise hiljemalt 20 päeva jooksul
pärast kaebuse esitanud poole kirjaliku esildise kättetoimetamist.
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VI.
13.

Vahekohtu töö

Kõiki koosolekuid juhatab vahekohtu eesistuja. Vahekohus võib delegeerida eesistujale
volitused teha haldus- ja menetlusotsuseid.

14.

Kui käesoleva lepingu kuuenda osa I jaotises või käesolevas töökorras ei ole sätestatud teisiti,
võib vahekohus oma tegevuses kasutada kõiki sidevahendeid, sealhulgas telefoni, faksi või
arvutisidet.

15.

Vahekohtu nõupidamistel võivad osaleda üksnes vahekohtunikud, kuid vahekohus võib
lubada nõupidamise juures viibida oma assistentidel.

16.

Otsuse ja aruande kavandi koostamise eest vastutab üksnes vahekohus ja mainitud ülesannet
ei tohi delegeerida.

17.

Kui tekib menetlusküsimus, mida ei ole reguleeritud käesoleva lepingu kuuenda osa I jaotises
ja selle lisades, võib vahekohus pärast pooltega konsulteerimist võtta vastu sobiva
menetluskorra, mis on mainitud sätetega kooskõlas.

18.

Kui vahekohus peab vajalikuks muuta mõnda menetlustähtaega (v.a käesoleva lepingu
kuuenda osa I jaotises sätestatuid) või teha muid menetluslikke või halduslikke muudatusi,
teatab ta pooltele kirjalikult ja pärast pooltega konsulteerimist muudatuste põhjustest,
märkides ära vajaliku tähtaja või muudatuse.
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VII. Asendamine
19.

Kui pool leiab, et vahekohtunik ei vasta 49. lisa nõuetele ja tuleks seetõttu asendada, teatab
pool sellest teisele poolele 15 päeva jooksul alates hetkest, mil ta sai piisavaid tõendeid selle
kohta, et vahekohtunik ei vasta väidetavalt nimetatud lisa nõuetele.

20.

Pooled konsulteerivad omavahel 15 päeva jooksul pärast 19. reeglis osutatud teatamist. Nad
teavitavad vahekohtunikku tema väidetavast kohustuste täitmata jätmisest ja võivad paluda
vahekohtunikul võtta meetmeid rikkumise kõrvaldamiseks. Kokkuleppel võivad nad
vahekohtuniku ka ametist vabastada ja valida uue vahekohtuniku vastavalt käesoleva lepingu
artiklile 740.

21.

Kui pooled ei jõua vahekohtuniku (välja arvatud vahekohtu eesistuja) asendamise küsimuses
kokkuleppele, võib emb-kumb pool taotleda, et sellest teavitataks vahekohtu eesistujat, kes
teeb lõpliku otsuse.
Kui vahekohtu eesistuja leiab, et vahekohtunik ei vasta 49. lisa nõuetele, valitakse uus
vahekohtunik vastavalt käesoleva lepingu artiklile 740.

22.

Kui pooled ei jõua vahekohtu eesistuja väljavahetamise küsimuses kokkuleppele, võib embkumb pool taotleda, et küsimus esitatakse lahendamiseks ühele ülejäänud isikutest, kes on
kantud käesoleva lepingu artikli 752 alusel koostatud eesistujate alamnimekirja. Tema nime
valib loosimise teel taotluse esitanud poole partnerlusnõukogu kaaseesistuja või tema
esindaja. Valitud isiku otsus eesistuja väljavahetamise vajalikkuse kohta on lõplik.
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Kui kõnealune isik leiab, et eesistuja ei vasta 49. lisa nõuetele, valitakse uus vahekohtunik
vastavalt käesoleva lepingu artiklile 740.
VIII. Istungid
23.

Vastavalt 11. reegli kohaselt kindlaks määratud ajakavale ning pärast poolte ja teiste
vahekohtunikega konsulteerimist teatab vahekohtu eesistuja pooltele istungi kuupäeva,
kellaaja ja toimumise koha. Pool, kelle territooriumil istung toimub, teeb selle teabe
avalikkusele kättesaadavaks, välja arvatud juhul, kui istung on üldsusele suletud.

24.

Kui pooled ei lepi kokku teisiti, toimub istung Londonis juhul, kui kaebuse esitanud pool on
Ühendkuningriik, ja Brüsselis , kui kaebuse esitanud pool on liit. Vastustajast pool kannab
istungi logistilise haldamisega seotud kulud.

25.

Vahekohus võib kokku kutsuda täiendava istungi, kui pooled selles kokku lepivad.

26.

Kõik vahekohtunikud peavad kogu istungi ajal kohal viibima.

27.

Kui pooled ei lepi kokku teisiti, võivad järgmised isikud istungil osaleda olenemata sellest,
kas istung on avalik või kinnine:
a)

poole esindajad;

b)

nõustajad;
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c)

assistendid ja haldustöötajad;

d)

vahekohtu tõlgid, tõlkijad ja protokollijad ning

e)

eksperdid vastavalt vahekohtu otsusele kooskõlas käesoleva lepingu artikli 751
lõikega 2.

28.

Kumbki pool esitab hiljemalt viis päeva enne istungi toimumise kuupäeva vahekohtule ja
teisele poolele nimekirja isikutest, kes esitavad suulisi väiteid või selgitusi poole nimel, ning
teistest esindajatest ja nõustajatest, kes istungil osalevad.

29.

Vahekohus korraldab istungi järgmisel viisil, tagades, et kaebuse esitanud poolele ja
vastustajast poolele antakse võrdselt aega nii väidete kui ka vastuväidete esitamiseks:
Väide
a)

kaebuse esitanud poole väide;

b)

vastustajast poole väide;

Vastuväited
a)

kaebuse esitanud poole repliik;
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b)

vastustajast poole vasturepliik.

30.

Vahekohus võib esitada kummalegi poolele küsimusi mis tahes ajal istungi jooksul.

31.

Vahekohus tagab, et iga istungi kohta koostatakse protokoll, mis edastatakse pooltele
võimalikult kiiresti pärast istungit. Pooled võivad protokolli kohta märkusi esitada ning
vahekohus võib neid märkusi arvesse võtta.

32.

Kumbki pool võib 10 päeva jooksul pärast istungi kuupäeva esitada istungil tekkinud
küsimuste kohta täiendavaid kirjalikke esildisi.
IX.

33.

Kirjalikud küsimused

Vahekohus võib igal ajal menetluse käigus esitada ühele või mõlemale poolele kirjalikke
küsimusi. Ühele poolele esitatud küsimus edastatakse koopiana ka teisele poolele.

34.

Kumbki pool saadab teisele poolele koopia oma vastusest, mille ta andis vahekohtu esitatud
küsimustele. Teisel poolel on võimalus esitada asjaomase poole vastuste kohta kirjalikke
märkusi seitsme päeva jooksul pärast sellise koopia kättesaamist.
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X.
35.

Konfidentsiaalsus

Mõlemad pooled ja vahekohus käsitlevad teise poole poolt vahekohtule esitatud ja
konfidentsiaalsena märgitud teavet konfidentsiaalsena. Kui pool esitab vahekohtule kirjaliku
esildise, mis sisaldab konfidentsiaalset teavet, esitab ta 15 päeva jooksul ka konfidentsiaalse
teabeta esildise, mis kuuluv avalikustamisele.

36.

Käesolev töökord ei keela poolel avaldada üldsusele oma seisukohti sellises ulatuses, et teise
poole esitatud teabele viidates ei avalda ta teise poole konfidentsiaalseks tunnistatud teavet.

37.

Kui poole esildised ja väited sisaldavad konfidentsiaalset teavet, peab vahekohus istungi
asjaomased osad kinniselt. Kui istung toimub kinnise istungina, järgivad pooled vahekohtu
istungite konfidentsiaalsuse nõuet.
XI.

Ühepoolsed kontaktid

38.

Vahekohus ei kohtu ega suhtle kummagi poolega ilma teise poole juuresolekuta.

39.

Vahekohtunik ei või arutada vaidluse eseme mis tahes aspekti ühe poolega või mõlema
poolega teiste vahekohtunike juuresolekuta.
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XII. Amicus curiae esildised
40.

Kui pooled ei lepi viie päeva jooksul pärast vahekohtu moodustamise kuupäeva kokku teisiti,
võib vahekohus võtta vastu kirjalikke esildisi, mille on esitanud poole territooriumil asuvad
poolte valitsustest sõltumatud füüsilised või juriidilised isikud omal algatusel, tingimusel et:
a)

vahekohus saab need kümne päeva jooksul pärast vahekohtu moodustamise kuupäeva;

b)

need on lühikesed, st koos lisadega ja kahekordse reavahega kindlasti mitte pikemad kui
15 lehekülge;

c)

need puudutavad otseselt vahekohtu käsitletavat faktilist või õiguslikku küsimust;

d)

need sisaldavad esildise esitanud isiku kirjeldust, mis füüsilise isiku puhul hõlmab tema
kodakondsust ja juriidilise isiku puhul tema asukohta, tegevuse laadi, õiguslikku
seisundit, üldeesmärke ja rahastamisallikaid;

e)

nendes on märgitud, mis laadi huvi on asjaomasel isikul vahekohtumenetluse suhtes,
ning

f)

need on koostatud inglise keeles.
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41.

Esildised esitatakse pooltele märkuste tegemiseks. Pooled võivad vahekohtule märkusi esitada
kümne päeva jooksul alates esildise kättesaamisest.

42.

Vahekohus loetleb oma aruandes kõik esildised, mille ta on saanud ja mis vastavad 40. reegli
nõuetele. Vahekohus ei pea oma aruandes käsitlema kõnealustes esildistes esitatud argumente,
kui ta aga seda teeb, siis võtab ta arvesse ka kõiki märkusi, mis pooled on 41. reegli kohaselt
teinud.
XIII. Kiireloomulised asjad

43.

Käesoleva lepingu kuuenda artiklis 744 osutatud kiireloomuliste juhtumite korral kohandab
vahekohus pärast pooltega konsulteerimist asjakohasel juhul käesolevas töökorras nimetatud
tähtaegu. Vahekohus teavitab pooli kõnealustest kohandustest.
XIV. Kirjalik ja suuline tõlge

44.

Vahekohtu menetluskeel on inglise keel. Vahekohtu aruanded ja otsused koostatakse inglise
keeles.

45.

Kumbki pool kannab muus kui inglise keeles koostatud dokumentide vahekohtusse esitamisel
nende tõlkimise kulud, samuti istungite ajal tema esindajate või nõustajate jaoks suulise tõlke
pakkumise kulud.
XV. Muud menetlused

46.

Käesolevas töökorras sätestatud tähtaegu kohandatakse vastavalt eritähtaegadele, mis on ette
nähtud vahekohtu aruande või otsuse vastuvõtmiseks käesoleva lepingu artiklites 747‒750
sätestatud menetlustes.
__________________
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49. LISA

VAHEKOHTUNIKE KÄITUMISJUHEND

I.

1.

Mõisted

Käesolevas artiklis kasutatakse järgmisi mõisteid:
a)

„haldustöötajad“ – vahekohtuniku puhul tema juhtimise ja kontrolli all olevad isikud,
välja arvatud assistendid;

b)

„vahekohtunik“ – vahekohtu liige;

c)

„assistent” – isik, kes vahekohtuniku ametisse nimetamise tingimuste kohaselt viib läbi
uurimisi või abistab vahekohtunikku; ning

d)

„kandidaat“ – üksikisik, kelle nimi on kantud käesoleva lepingu artiklis 752 osutatud
vahekohtunike nimekirja või kelle valimist vahekohtunikuks kaalutakse käesoleva
lepingu 740 kohaselt.
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II.
2.

Juhtpõhimõtted

Et tagada vaidluste lahendamise mehhanismi usaldusväärsus ja erapooletus, peab iga
kandidaat ja vahekohtunik:
a)

tutvuma käitumisjuhendiga;

b)

olema sõltumatu ja erapooletu;

c)

vältima otseset ja kaudset huvide konflikti;

d)

hoiduma ebasobivast või ebasobivana või erapoolikuna tunduvast käitumisest;

e)

järgima rangeid käitumisnorme ning

f)

mitte laskma end mõjutada isiklikest huvidest, välisest survest, poliitilistest
tõekspidamistest, kuulsusest, lojaalsusest poolele või kriitikakartusest.

3.

Vahekohtunik ei või kaudselt ega otseselt võtta ühtegi kohustust ega võtta vastu ühtegi hüve,
mis võiks takistada või näida takistavat tema ülesannete nõuetekohast täitmist.

4.

Vahekohtunik ei kasuta oma ametiseisundit vahekohtus isiklike või erahuvide edendamiseks.
Vahekohtunik hoidub tegevusest, mis võib jätta mulje, et teised on tema suhtes eriseisundis,
mis võiks teda mõjutada.
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5.

Vahekohtunik ei lase praegustel ega mineviku rahalistel, ärilistel, kutsealastel, isiklikel ega
sotsiaalsetel suhetel või kohustustel mõjutada oma käitumist ega otsuseid.

6.

Vahekohtunik väldib selliste suhete tekkimist või rahaliste huvide omandamist, mis võivad
mõjutada tema erapooletust või jätta põhjendatult mulje kutse-eetika rikkumisest või
erapoolikusest.
III.

7.

Avalikustamiskohustus

Enne kui vahekohtunikuametisse palutud kandidaat nõustub enda nimetamisega
vahekohtunikuks käesoleva lepingu artikli 740 kohaselt, avalikustab ta kõik huvid, suhted või
küsimused, mis võivad mõjutada tema sõltumatust või erapooletust või põhjendatult tekitada
mulje, et ta on menetluses osalemiseks sobimatu või kallutatud. Seetõttu teeb kandidaat
mõistlikes piirides kõik endast sõltuva, et selgitada välja kõik sellised huvid, suhted ja
küsimused, sealhulgas finantshuvid, ameti- või tööalased või perekondlikud huvid.

8.

Punkti 7 kohane avalikustamiskohustus on pidev kohustus, mis nõuab vahekohtunikult
kõikide selliste huvide, suhete ja küsimuste avalikustamist, mis võivad tekkida menetluse mis
tahes etapis.

9.

Kandidaat või vahekohtunik edastab kohe, kui ta sellest teada saab, teabe käesoleva
käitumisjuhendi tegeliku või võimaliku rikkumise kohta partnerlusnõukogule, et pooled
saaksid seda teavet kaaluda.
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IV.

10.

Vahekohtunike ülesanded

Vahekohtunikuks nimetamisega nõustudes kinnitab vahekohtunik, et on valmis oma
ülesandeid täitma ja et ta täidab neid põhjalikult, kiiresti, ausalt ja hoolikalt kogu menetluse
jooksul.

11.

Vahekohtunik käsitleb üksnes neid küsimusi, mis menetluses tõstatatakse ja mis on otsuse
tegemisel vajalikud, ega delegeeri seda ülesannet ühelegi muule isikule.

12.

Vahekohtunik võtab kõik vajalikud meetmed tagamaks, et tema assistendid ja haldustöötajad
on teadlikud käesoleva käitumisjuhendi II, III, IV ja VI osas sätestatud vahekohtuniku
kohustustest ning täidavad neid.
V.

13.

Endiste vahekohtunike kohustused

Kõik endised vahekohtunikud väldivad tegevust, mis võib jätta mulje, et nad olid oma
ülesannete täitmisel erapoolikud või said vahekohtu otsusest kasu.

14.

Kõik endised vahekohtunikud peavad täitma käesoleva käitumisjuhendi VI osas sätestatud
kohustusi.
VI.

15.

Konfidentsiaalsus

Vahekohtunik ei avalikusta kunagi talle määratud menetlusega seotud või sellise menetluse
käigus saadud mitteavalikku teavet. Ta ei avalikusta ega kasuta mitte mingil juhul seda teavet
selleks, et saada isiklikku kasu, luua kasu kellelegi teisele või kahjustada teiste isikute huve.
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16.

Vahekohtunik ei avalikusta vahekohtu otsust ega selle osi enne selle avalikustamist käesoleva
lepingu kuuenda osa I jaotise kohaselt.

17.

Vahekohtunik ei avalda kunagi teavet vahekohtu nõupidamiste ega ühegi vahekohtuniku
seisukohtade kohta ega tee avaldusi talle määratud menetluse kohta või menetletavate
vaidlusküsimuste kohta.
VII. Kulud

18.

Iga vahekohtunik peab arvestust menetlusele kulunud aja ja oma kulude kohta ning esitab
nende kohta lõpparuande, samuti peab ta arvestust oma assistentide ja haldustöötajate tööaja
ja kulude kohta.

________________
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