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1. Komisjon esitas 19. juulil 2011. aastal eespool nimetatud ettepaneku, millega muudetakse 

nõukogu 20. detsembri 1985. aasta määrust nr 3821/85 autovedudel kasutatavate 

sõidumeerikute kohta. Ettepanekuga muudetakse samuti Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

15. märtsi 2006. aasta määrust nr 561/2006, mis käsitleb teatavate autovedusid käsitlevate 

sotsiaalõigusnormide ühtlustamist. Eespool nimetatud ettepanekule on lisatud komisjoni teatis 

„Digitaalne sõidumeerik: edaspidised tegevussuunad”, mis esitati samal ajal Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule. 

 



 
13725/12  asn/OR/tek 2 
 DG E 2 A   ET 

2. Euroopa andmekaitseinspektor esitas komisjoni ettepaneku kohta oma arvamuse 

5. oktoobril 2011. Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus esitati 7. detsembril 2011 ning 

Regioonide Komitee otsustas, et ei esita arvamust ega aruannet. 

 

3. Euroopa Parlamendi transpordi- ja turismikomisjon määras raportööriks Silvia-Adriana Ticău 

(RO, S&D). Transpordi- ja turismikomisjonis toimus hääletus 31. mail 2012 ning Euroopa 

Parlament hääletas oma esimese lugemise tulemuse täiskogus 3. juulil 2012. 

 

4. Nõukogu leppis 26. juunil 2012 dokumendi suhtes kokku üldise lähenemisviisi. 

Maismaatranspordi töörühm analüüsis Euroopa Parlamendi esimese lugemise tulemust 

13. juulil 2012. Poliitilisele kokkuleppele jõudmiseks muudeti üldise lähenemisviisi teksti 

veidi, et lisada sellesse mõned asjakohased Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud. 

 

5. Alaliste esindajate komiteel palutakse seetõttu kutsuda nõukogu üles jõudma poliitilisele 

kokkuleppele kõnealuse teema suhtes, kinnitades käesoleva märkuse lisas esitatud teksti. 

 

 

_________________ 
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LISA 

Ettepanek  

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS autovedudel kasutatavate 

sõidumeerikute kohta, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 3821/85 

ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 561/2006 

 

(EMPs kohaldatav tekst) 

 

 

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU, 

 

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 91, 

 

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut, 

 

olles edastanud õigusakti eelnõu riikide parlamentidele, 

 

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust1, 

 

võttes arvesse Regioonide Komitee arvamust 2, 

 

pärast Euroopa andmekaitseinspektoriga konsulteerimist, 

 

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt 

 

ning arvestades järgmist: 

 

                                                 
1 ELT C, , lk . 
2 Regioonide Komitee otsustas, et ei esita arvamust ega aruannet. 
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1. Nõukogu 20. detsembri 1985. aasta määrusega (EMÜ) nr 3821/85 autovedudel kasutatavate 

sõidumeerikute kohta 3 on kehtestatud sätted, mis käsitlevad sõidumeerikute konstruktsiooni, 

paigaldamist, kasutamist ja katsetamist. Seda on mitmel korral märkimisväärselt muudetud 

ning suurema selguse tagamiseks tuleks seega selle peamisi sätteid lihtsustada ja ümber 

struktureerida. 

 

2. Kogemused on näidanud, et sõidumeerikute süsteemi tõhususe ja tulemuslikkuse tagamiseks 

tuleks täiustada teatud tehnilisi elemente ja kontrollimenetlusi. 

 

3. Teatud sõidukitele on tehtud erand Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2006. aasta 

määruse (EÜ) nr 561/2006 (mis käsitleb teatavate autovedusid käsitlevate 

sotsiaalõigusnormide ühtlustamist ja millega muudetakse nõukogu määrusi (EMÜ) nr 3821/85 

ja (EÜ) nr 2135/98 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 3820/85) 4 sätete 

kohaldamisest. Sidususe tagamiseks peaks olema samuti võimalik arvata kõnealused sõidukid 

välja käesoleva määruse kohaldamisalast. 

 

4.  Määruse (EÜ) nr 561/2006 artiklis 13 sätestatud erinevate erandite vahel sidususe tagamiseks 

ja veoettevõtjate halduskoormuse vähendamiseks, järgides samal ajal kõnealuses määruses 

kehtestatud eesmärke, tuleks vaadata läbi selle artikli 13 punktides d, f ja p sätestatud 

maksimaalsed lubatud vahemaad. 

 

4a. Ollakse ühel meelel, et komisjon kaalub M1- ja N1-kategooria sõidukite puhul adapterite 

kehtivusaja pikendamist 2015. aastani ning kaalub enne 2015. aastat täiendavalt pikaajalist 

lahendust M1- ja N1-kategooria sõidukite jaoks. 

 

                                                 
3 EÜT L 370, 31.12.1985, lk 8. 
4 ELT L 102, 11.4.2006, lk 1. 
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5. Ülemaailmse satelliitnavigatsioonisüsteemiga ühendatud sõidumeerikute kasutamine on 

kohane ja kulutõhus viis igapäevase tööaja algus- ja lõpp-punkti automaatse salvestamise 

võimaldamiseks, et kontrolliametnikke kontrollide ajal toetada, ja seega tuleks neid 

rakendada. 

 

5.a Võttes arvesse, et Euroopa Kohus on kohtuasjas C-394/92 määratlenud mõiste „igapäevane 

tööaeg”, peaks kontrolliasutus käesolevat määrust tõlgendama vastavalt sellele määratlusele. 

„Igapäevane tööaeg” algab hetkel, kui juht lülitab sisse sõidumeeriku pärast igapäevast või 

iganädalast puhkeaega või, juhul kui igapäevane puhkus on jagatud mitmeks osaks, pärast 

vähemalt üheksatunnist puhkeaega. Selline tööaeg lõpeb igapäevase puhkeaja alguses või, 

juhul kui igapäevane puhkus on jagatud mitmeks osaks, vähemalt üheksa järjestikuse tunni 

pikkuse puhkeaja alguses. 

 

6. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2006. aasta direktiiviga 2006/22/EÜ, mis käsitleb 

nõukogu määruste (EMÜ) nr 3820/85 ja (EMÜ) nr 3821/85 rakendamise miinimumtingimusi 

seoses autovedudega seotud sotsiaalõigusnormidega ja millega tunnistatakse kehtetuks 

nõukogu direktiiv 88/599/EMÜ,5 nõutakse, et liikmesriigid korraldaksid minimaalsel nõutud 

arvul teeäärseid kontrolle. Kaugside sõidumeerikute ja kontrolliasutuste vahel teeäärsete 

kontrollide eesmärgil lihtsustab sihipäraseid teeäärseid kontrolle, muutes võimalikuks 

veoettevõtjatele juhuslike kontrollide tegemisest tuleneva halduskoormuse vähendamise, ning 

seda tuleks seega rakendada. 

 

7. Intelligentsed transpordisüsteemid võivad aidata lahendada Euroopa transpordipoliitika 

probleemid, näiteks suuremad autovedude mahud ja liiklusummikud ning üha suurem 

energiatarbimine. Seega tuleks sõidumeerikutes võimaldada standardiseeritud liidesed 

intelligentsete transpordisüsteemide rakendustega koostalitlusvõime tagamiseks. 

 

                                                 
5 ELT L 102, 11.4.2006, lk 35. 



 

 
13725/12  asn/OR/tek 6 
LISA DG E 2 A   ET 

8. Sõidumeerikute ja nende süsteemi turvalisus on usaldusväärsete andmete esitamise 

tagamiseks ülimalt tähtis. Tootjad peaksid seega sõidumeerikuid projekteerima, katsetama ja 

nende olelusringi vältel pidevalt kontrollima, et tuvastada turvaaugud, neid takistada ja 

leevendada. 

 

9. Veel tüübikinnituseta sõidumeerikute töö käigus katsetamine võimaldab enne seadmete 

laialdast kasutuselevõttu neid tegelikes olukordades katsetada, mis omakorda võimaldab 

nende kiiremat täiustamist. Seega tuleks lubada töö käigus katsetamist, tingimusel et 

kõnealustes katsetes osalemist ja määruse (EÜ) nr 561/2006 järgimist seiratakse ja 

kontrollitakse tulemuslikult. 

 

9a. Võttes arvesse võimalikult kõrge turvataseme säilitamise olulisust, peaks turvasertifikaate 

väljastama sertifitseerimisasutus, mida tunnustab korralduskomitee Euroopa kõrgemate 

ametnike infoturbe rühma (SOG-IS) infotehnoloogia turvalisuse hindamise sertifikaatide 

vastastikuse tunnustamise kokkuleppe (Mutual Recognition Agreement of Information 

Technology Security Evaluation Certificates) raames. 

 Rahvusvahelistes suhetes kolmandate riikidega ei peaks komisjon käesoleva määruse puhul 

tunnustama selliseid sertifitseerimisasutusi, mis ei taga eespool viidatud kokkuleppes 

sätestatuga võrdväärseid turvalisuse hindamise tingimusi. Selles osas tuleks arvesse võtta 

korralduskomitee soovitusi. 

 

10. Paigaldajatel ja töökodadel on sõidumeerikute turvalisuses tähtis osa. Seega on kohane 

kehtestada nende kinnitamisele, usaldusväärsusele ja auditile teatavad miinimumnõuded. 

Lisaks sellele peaksid liikmesriigid võtma kohaseid meetmeid töökodade ja autoveo-

ettevõtjate vahelise huvide konflikti tekke vältimiseks. Käesoleva määruse sätted ei takista 

liikmesriikidel tagamast määruses sätestatud kinnitamist, kontrolli ja sertifitseerimist ja 

kontrolli määruses 765/2008 sätestatud menetluste abil. 
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11. Juhikaartide tõhusama kontrolli tagamiseks ning kontrolliametnike ülesannete lihtsustamiseks 

tuleks luua riiklikud elektroonilised registrid ning võimaldada kõnealuste registrite 

omavaheline ühendamine. 

 

11.a Juhikaardi ainulaadsuse kontrollimisel peaksid liikmesriigid kasutama näiteks menetlusi, mis 

on esitatud komisjoni 13. jaanuari 2010. aasta soovituses turvalise elektroonilise 

andmevahetuse kohta liikmesriikide vahel. 

 

11.b Arvesse tuleks võtta eriolukorda, kus liikmesriigil peaks olema võimalik väljastada ajutine, 

pikendamisõiguseta juhikaart juhile, kelle tavapärane elukoht ei ole liikmesriigis või AETRi 

osalisriigis. Sellistel juhtudel kohaldavad asjaomased liikmesriigid täies ulatuses käesoleva 

määruse sätteid. 

 

11.c Samuti tuleks tunnistada liikmesriikide võimalust väljastada juhikaarte nende territooriumil 

elavatele juhtidele ka juhul, kui territooriumi teatud osade suhtes aluslepinguid ei kohaldata. 

Sellistel juhtudel kohaldavad asjaomased liikmesriigid täies ulatuses käesoleva määruse 

sätteid. 

 

12. […] 

 

13. […] 

 

14. Kontrolliametnikud on pidevalt vastamisi probleemidega tulenevalt sõidumeerikute 

muutmisest ja uutest manipuleerimise tehnikatest. Tõhusama kontrolli tagamiseks ja kogu 

liidus kontrolli lähenemisviiside ühtlustamise parandamiseks tuleks vastu võtta 

kontrolliametnike esma- ja täienduskoolituse ühine metoodika. 
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15. Sõidumeerikute andmete salvestamine ning samuti asukoha andmete salvestamiseks, kaugside 

kasutamiseks ja intelligentsete transpordisüsteemide liidese kasutuselevõtuks uute 

tehnoloogialahenduste väljatöötamine hõlmab isikuandmete töötlemist. Tuleb kohaldada liidu 

õigusakte, mis käsitlevad üksikisikute kaitset isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete 

vaba liikumist, eelkõige Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiivi 

95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba 

liikumise kohta 6 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. juuli 2002. aasta direktiivi 

2002/58/EÜ, milles käsitletakse isikuandmete töötlemist ja eraelu puutumatuse kaitset 

elektroonilise side sektoris7. 

 

16. Autoveo siseturul ausa konkurentsi tagamiseks ning juhtidele ja veoettevõtjatele selge sõnumi 

edastamiseks peaksid liikmesriigid kehtestama kooskõlas direktiivis 2006/22/EÜ määratletud 

rikkumiste kategooriatega tõhusad, proportsionaalsed, hoiatavad ja mittediskrimineerivad 

karistused, ilma et see piiraks subsidiaarsuse põhimõtte kohaldamist. 

 

17. Genfis 1. juulil 1970. aastal allkirjastatud ja Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 

peasekretärile esitatud rahvusvahelisel autoveol töötava sõiduki meeskonna tööalase Euroopa 

kokkuleppe (sh selle kuue muudatuse) kohanduste tulemusena on digitaalsete sõidumeerikute 

kasutamine muudetud kohustuslikuks AETRi lepingu osalisteks olevates kolmandates riikides 

registreeritud sõidukite korral. Kuna kõnealused riigid on otseselt mõjutatud sõidumeerikute 

kõnealuse määrusega kehtestatud muudatustest, peaks neil olema võimalus tehnilisi küsimusi 

käsitlevates aruteludes osaleda. Sellest tulenevalt tuleks luua sõidumeerikufoorum. 

 

18. […] 

 

                                                 
6 EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31–50.  
7 EÜT L 201, 31.7.2002, lk 37–47. 



 

 
13725/12  asn/OR/tek 9 
LISA DG E 2 A   ET 

19. Käesoleva määruse rakendamise ühtsete tingimuste tagamiseks tuleks komisjonile anda 

rakendamisvolitused. Kõnealuseid volitusi tuleks teostada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrusega (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse 

eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, 

mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes 8. 

 

19.a Komisjon peaks käesoleva määruse kohaldamiseks vastu võtma rakendusaktid, mis vastavad 

määruse 3821/85 I, IB ja II lisa sätetele, nii et need oleksid kehtivad muude kui artiklite 19, 

30 ja 43 kohaldamise kuupäeval. Kui neid rakendusakte ei ole mingil põhjusel õigeaegselt 

vastu võetud, tuleks vajalik järjepidevus tagada üleminekumeetmetega. 

 

19.b AETRi lepingu kohaldamisel käsitatakse viiteid määrusele 3821/85 viidetena käesolevale 

määrusele. AETRi lepingu artikli 22a kohaldamisel käsitatakse viiteid määruse 3821/85 IB 

lisale viidetena rakendusaktidele, millele on osutatud artiklis 3a. EL kaalub asjakohaseid 

meetmeid, mis tuleb võtta ÜRO Euroopa Majanduskomisjonis, tagamaks vajalik ühtsus 

käesoleva määruse ning AETRi lepingu artikli 22a vahel. 

 

20. […] 

 

21. Töö käigus katsetamiseks ning kõnealuste katsete seireks kasutatavate vormide koostamise 

ning samuti kontrolliametnike esma- ja täienduskoolituse metoodika väljatöötamise 

menetluste vastuvõtmiseks ning liikmesriikide vahel juhikaarte käsitleva teabe elektroonilise 

vahetamise spetsifikatsioonide vastuvõtmiseks tuleks kasutada kontrollimenetlust. 

 

22. […] 

                                                 
8 ELT L 55, 28.2.2011, lk 13–18. 
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I PEATÜKK 

 

Põhimõtted, reguleerimisala ja nõuded 

 

Artikkel 1 

 

Teema ja põhimõte 

 

Käesoleva määrusega sätestatakse nõuded autovedudel kasutatavate sõidumeerikute 

konstruktsioonile, paigaldamisele, kasutamisele ja katsetamisele eesmärgiga kontrollida vastavust 

määrusele (EÜ) nr 561/2006, direktiivile 2002/15/EÜ9 ja nõukogu direktiivile 92/6/EMÜ10. 

 

Sõidumeerikute konstruktsioon, paigaldus, kasutamine ja katsetamine peavad vastama käesoleva 

määruse nõuetele. 

 

Artikkel 2 

 

Mõisted 

 

1. Käesolevas määruses kasutatakse määruse (EÜ) nr 561/2006 artiklis 4 sätestatud mõisteid. 

 

                                                 
9 EÜT L 80, 23.3.2002, lk 35–39. 
10 EÜT L 57, 2.3.1992, lk 27. 
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2. Lisaks lõikes 1 viidatud mõistetele kehtivad käesoleva määruse puhul järgmised mõisted: 

 

a) „sõidumeerik” – maanteesõidukitesse paigaldamiseks ette nähtud seadmed, mida 

kasutatakse kõnealuste sõidukite liikumist ja nende juhtide teatud tegevusperioode 

käsitlevate andmete automaatseks või poolautomaatseks kuvamiseks, salvestamiseks, 

väljatrükkimiseks, säilitamiseks ja esitamiseks; 

 

b) „sõiduki seade” – sõidumeerik ilma liikumisanduri ja liikumisandurit ühendavate 

juhtmeteta. Sõiduki seade võib olla üksikseade või sõidukisse paigutatud mitu seadet, 

kui need vastavad käesolevas määruses kehtestatud turvanõuetele; 

 

c) „liikumisandur” – sõidumeeriku osa, mis edastab sõiduki kiirust ja/või läbitud 

vahemaad kirjeldava signaali; 

 

d) „sõidumeerikukaart” – kiipkaart, mis on mõeldud sõidumeerikuga kasutamiseks ja mis 

võimaldab sõidumeerikul tuvastada kaardiomaniku rolli ning andmete ülekande ja 

säilitamise eesmärki; 

 

e) „salvestusleht” – registreeritud andmete vastuvõtmiseks ja säilitamiseks mõeldud leht, 

mis pannakse analoogsõidumeerikusse ja millele sõidumeeriku märgistusseadmed 

kannavad pidevalt salvestatava teabe; 

 

f) „juhikaart” – liikmesriigi ametiasutuste poolt konkreetsele juhile väljastatud 

sõidumeerikukaart, mille abil on võimalik juhti tuvastada ja mis võimaldab juhi 

tegevuse andmete salvestamist; 
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fa) „analoogsõidumeerik” – sõidumeerik, milles kasutatakse salvestuslehte käesoleva 

määruse kohaselt; 

 

fb) „digitaalne sõidumeerik” – sõidumeerik, milles kasutatakse sõidumeerikukaarti 

käesoleva määruse kohaselt; 

 

g) „kontrollikaart” – liikmesriigi ametiasutuste poolt riiklikule pädevale kontrolliasutusele 

väljastatud sõidumeerikukaart, mille abil on võimalik kontrollorganit ning variandina 

kontrolliametnikku tuvastada ning mis võimaldab juurdepääsu mällu salvestatud 

andmetele või juhikaardi andmetele ja mis võimaldab neid lugeda, printida ja/või alla 

laadida; 

 

h) „ettevõttekaart” – sõidumeerikukaart, mille liikmesriigi ametiasutused väljastavad 

autoveo-ettevõtjatele, kellel on vaja käitada sõidukeid, millele on paigaldatud 

sõidumeerikud, ning mis võimaldab tuvastada autoveo-ettevõtjat ning kuvada, alla 

laadida ja printida kõnealuse autoveo-ettevõtja lukustatud sõidumeerikusse salvestatud 

andmeid; 

 

i) „töökojakaart” – liikmesriigi ametiasutuste poolt kõnealuses liikmesriigis tunnustatud 

sõidumeerikute tootja, paigaldaja, sõiduki tootja või töökoja määratud töötajatele 

väljastatud sõidumeerikukaart, mis võimaldab kaardiomaniku tuvastamist ja 

sõidumeerikute katsetamist, kalibreerimist ja/või sealt andmete allalaadimist. 
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Artikkel 3 

 

Reguleerimisala 

 

1. Sõidumeerikud paigaldatakse liikmesriigis registreeritud sõidukitesse, mida kasutatakse 

reisijate või kauba veoks maanteedel ja millele kohaldatakse määrust (EÜ) nr 561/2006, ning 

neid kasutatakse nimetatud sõidukites. 

 

2. Liikmesriigid võivad kehtestada käesoleva määruse kohaldamisel erandi määruse 

(EÜ) nr 561/2006 artikli 13 lõigetes 1 ja 3 osutatud sõidukitele. 

 

3. Liikmesriigid võivad kehtestada käesoleva määruse kohaldamisel erandi määruse 

(EÜ) nr 561/2006 artikli 14 lõikes 1 osutatud vedudel kasutatavatele sõidukitele; 

 

Liikmesriigid võivad kehtestada käesoleva määruse kohaldamisel erandi määruse 

(EÜ) nr 561/2006 artikli 14 lõikes 2 osutatud vedudel kasutatavatele sõidukitele; nad peavad 

sellest viivitamatult komisjonile teada andma. 

 

4. Siseriiklike vedude puhul võivad liikmesriigid nõuda sõidumeeriku paigaldamist ja selle 

kasutamist käesoleva määruse kohaselt mis tahes sõidukil, millele lõike 1 alusel sõidumeeriku 

paigaldamist ja kasutamist ei nõuta. 
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Artikkel 3a 

 

Nõuded 

 

1. Sõidumeerikud, sõidumeerikukaardid ja salvestuslehed peavad vastama rangetele tehnilistele 

ja muudele nõuetele, et võimaldada käesoleva määruse sätete nõuetekohast rakendamist. 

 

2. Sõidumeerik peab täitma järgmisi olulisi tingimusi: 

- salvestama juhi ja sõidukiga seotud andmeid; 

- olema turvaline; 

- olema koostalitlusvõimeline; 

- võimaldama tõhusalt kontrollida kohaldatavate õigusaktide nõuete järgimist; 

- olema kasutajasõbralik. 

 

3. Digitaalne sõidumeerik peab salvestama järgmised andmed: 

a) läbitud vahemaa ja sõiduki kiirus; 

b) mõõdetud ajavahemik; 

c) juhi igapäevase tööaja algus- ja lõpp-punkt; 

d) juhi isik; 

e) juhi tegevus; 

f) taatlustulemused, sealhulgas töökoja määratlus; 

g) vahejuhtumid ja tõrked. 

 

4. Analoogsõidumeerik peab salvestama vähemalt lõike 3 punktides a, b ja e nimetatud andmed. 

 

5. Komisjon võtab vastu täiendavad üksikasjalikud nõuded, mis on vajalikud käesoleva artikli 

ühetaoliseks rakendamiseks. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 40 

lõikes 3 viidatud kontrollimenetlusega. 
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II PEATÜKK 

 

Arukas sõidumeerik 

 

Artikkel 4 

 

Igapäevase tööaja algus- ja lõpp-punkti salvestamine 

 

1. Võimaluse korral salvestatakse igapäevase tööaja algus- ja lõpp-punkt. Sel eesmärgil 

paigaldatakse esmaselt registreeritud sõidukitele 40 kuu möödumisel artiklis 6a viidatud 

tehnospetsifikaatide jõustumisest satelliitpositsioonimisteenusega ühendatud sõidumeerikud. 

 

2. Lõikes 1 viidatud sõidumeerikute ühendamisel satelliitpositsioonimisteenusega kasutatakse 

ainult selliseid satelliitpositsioonimisteenuse ühendusi, mis kasutavad positsioneerimisteenust 

tasuta. Võimalusel ei registreerita sõidumeerikus asukoha andmeid muul viisil kui 

geograafiliste koordinaatidena, mis määratlevad lõikes 1 viidatud algus- ja lõpp-punkti. 
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Artikkel 5 

 

Võimaliku manipuleerimise või väärkasutuse varajane avastamine kaugside teel 

 

1. Pädevate kontrolliasutuste tehtavate sihipäraste teeäärsete kontrollide lihtsustamiseks peavad 

esmaselt registreeritud sõidukitesse 40 kuu möödumisel artiklis 6a viidatud tehniliste 

kirjelduste jõustumisest paigaldatavad sõidumeerikud võimaldama sõiduki liikumise ajal sidet 

kõnealuste ametiasutustega. Selline side peab vastama asjakohastele rahvusvahelistele 

standarditele, näiteks Euroopa Standardikomitee kehtestatud eriotstarbeliste 

lähitoimeseadmete (DSRC) kohta käivatele standarditele. 

 

1a. Liikmesriigid võivad otsustada, et ei varusta oma kontrolliasutusi käesolevas artiklis viidatud 

andmevahetuse nõudmiseks vajalike varajase avastamise kaugsideseadmetega, kuna 

nimetatud varustus ei kuulu direktiivis 2006/22/EÜ sätestatud kohustuslike kontrolliseadmete 

loetelusse. 

 

2. Lõikes 1 viidatud side luuakse sõidumeerikuga ainult juhul, kui kontrolliasutuse seadmed 

seda nõuavad. Side peab andmete terviklikkuse ning salvestus- ja kontrolliseadmete 

autentimise tagamiseks olema turvaline. Edastatud andmetele on juurdepääs vaid määruste 

561/2006 ja 3821/85 rikkumisi kontrollima volitatud täitevasutustel ning töökodadel, kui see 

on vajalik sõidumeerikute nõuetekohase toimimise kontrollimiseks.  

 

3. Side ajal vahetatavad andmed on piiratud ainult andmetega, mis on vajalikud sihipäraste 

teeäärsete kontrollide tegemiseks sõidumeeriku manipuleerimise või väärkasutuse kahtlusega 

sõidukitele. Sellisteks andmeteks on järgmised sõidumeerikuga salvestatud sündmused või 

andmed: 
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- viimane turvarikkumise katse 

- pikim voolukatkestus 

- anduririke 

- viga liikumisandmetes 

- konflikt sõiduki liikumisandmetes 

- sõitmine ilma kehtiva kaardita 

- kaardi sisestamine sõidu ajal 

- ajaandmete muutmine 

- taatlustulemused, sealhulgas kahe viimase taatlemise kuupäevad 

- sõiduki registreerimisnumber 

- sõidumeerikuga salvestatud kiirus. 

 

4. Vahetatud andmeid kasutatakse ainult selleks, et kontrollida vastavust käesolevale määrusele. 

Andmeid ei edastata muudele üksustele kui sõidu- ja puhkeperioode kontrollivatele asutustele 

või, käimasoleva kohtumenetluse raames, õigusasutustele. 

 

5. Kontrolliasutused võivad andmed säilitada ainult teeäärse kontrolli kestuse ajaks ning need 

kustutatakse hiljemalt kolm tundi pärast side lõppu, välja arvatud juhul, kui andmed osutavad 

sõidumeeriku võimalikule manipuleerimisele või väärkasutusele. Kui järgneva teeäärse 

kontrolli käigus manipuleerimine või väärkasutus kinnitamist ei leia, kustutatakse edastatud 

andmed. 

 

6. Sõidukit käitav veoettevõtja peab teavitama juhti, et sõidumeeriku võimaliku manipuleerimise 

või väärkasutuse varajane avastamine on võimalik kaugside teel. 
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Artikkel 6 

 

Intelligentsete transpordisüsteemide liides 

 

 Esmaselt registreeritud sõidukitesse 40 kuu möödumisel artiklis 6a viidatud tehniliste 

kirjelduste jõustumisest paigaldatavad sõidumeerikud võivad olla varustatud liidesega, mis 

võimaldab välisel seadmel kasutada sõidumeerikuga salvestatud või esitatud andmeid 

toimimisrežiimil, kui on täidetud järgmised tingimused: 

 

a) liides ei mõjuta sõidumeeriku andmete õigsust ja terviklust; 

b) liides vastab artiklis 6a sätestatud kirjeldustele; 

c) liidesega ühendatud väline seade saab juurdepääsu isikuandmetele, sealhulgas 

positsioneerimisandmetele alles pärast seda, kui juht, kellega need andmed on seotud, 

annab selleks kontrollitava nõusoleku. 

 

Artikkel 6a 

 

Aruka sõidumeeriku kirjeldused 

 

Käesoleva peatüki sätete ühetaolise rakendamise tagamiseks võtab komisjon vastu vajalikud 

kirjeldused, välja arvatud sellised kirjeldused, mis hõlmaksid sõidumeerikutega lisaandmete 

salvestamise sätestamist. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 40 lõikes 3 

viidatud kontrollimenetlusega. 
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III PEATÜKK 

 

Tüübikinnitus 

 

Artikkel 7 

 

Rakendused 

 

1. Tootjad või nende esindajad esitavad sõiduki seadme, liikumisanduri, salvestuslehe mudeli 

või sõidumeerikukaardi ELi tüübikinnituse taotluse igas liikmesriigis selleks volitatud 

tüübikinnituse ametiasutustele. 

 

2. Liikmesriigid annavad komisjonile teada lõike 1 alusel volitatud ametiasutuste nime ja 

kontaktandmed. Komisjon avaldab volitatud tüübikinnituse ametiasutuste loetelu oma 

veebisaidil. 

 

3. Tüübikinnituse taotlusele lisatakse kohased kirjeldused, kaasa arvatud vajalik teave plommide 

kohta, ning sertifikaadi turvalisuse, funktsionaalsuse ja koostalitlusvõime kohta. 

Turvasertifikaadi väljastab komisjoni määratud tunnustatud sertifitseerimisasutus.  

 

4. Mis tahes ühe sõiduki seadme, liikumisanduri, salvestuslehe mudeli või sõidumeerikukaardi 

tüübi kohta ei tohi esitada taotlust rohkem kui ühest liikmesriigist. 
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5. Selleks et tagada käesoleva artikli ühtne kohaldamine, esitab komisjon lõikes 3 viidatud 

sertifikaatide kirjeldused. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 40 

lõikes 3 viidatud kontrollimenetlusega. 

 

Artikkel 8 

 

Tüübikinnituse andmine 

 

Liikmesriik annab ELi osa tüübikinnituse mis tahes sõiduki seadme, liikumisanduri, salvestuslehe 

mudeli või sõidumeerikukaardi tüübile, mis vastab artiklis 3a sätestatud nõuetele, kui liikmesriik 

saab kontrollida, et tootmismudelid vastavad kinnitatud tüübile. 

 

Kinnitatud mudeli mis tahes muudatused või lisandused peavad saama ELi lisatüübikinnituse 

liikmesriigilt, kes andis välja ELi algse tüübikinnituse. 

 

Artikkel 9 

 

Tüübikinnitusmärk 

 

Liikmesriik väljastab taotlejale eelnevalt kindlaksmääratud mudelile vastava ELi 

tüübikinnitusmärgi sõiduki seadme, liikumisanduri, salvestuslehe mudeli või sõidumeerikukaardi 

igale tüübile, mille ta artikli 8 alusel heaks kiidab. Kõnealused mudelid võtab komisjon vastu 

kooskõlas artikli 40 lõikes 3 viidatud kontrollimenetlusega. 
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Artikkel 10 

 

Kinnitamine või keeldumine 

 

Pädevad asutused liikmesriigis, kus tüübikinnituse taotlus on esitatud, saadavad iga kinnitatava 

sõiduki seadme, liikumisanduri, salvestuslehe mudeli või sõidumeerikukaardi tüübi kohta teiste 

liikmesriikide ametiasutustele ühe kuu jooksul tüübikinnitustunnistuse, millega on kaasas 

asjakohaste tehniliste kirjelduste koopiad, kaasa arvatud plommide kohta. Kui pädevad asutused 

tüübikinnituse taotlust heaks ei kiida, siis annavad nad muude liikmesriikide ametiasutustele teada, 

et kinnitamisest on keeldutud ning edastavad oma otsuse põhjendused. 

 

Artikkel 11 

 

Seadmete vastavus tüübikinnitusele 

 

1. Kui artikli 8 kohaselt ELi tüübikinnituse andnud liikmesriik leiab, et teatavad tema väljastatud 

ELi tüübikinnitusmärki kandvad sõiduki seadmed, liikumisandurid, salvestuslehed või 

sõidumeerikud ei vasta tema kinnitatud tüübile, võtab ta vajalikud meetmed tagamaks, et 

tootmismudelid vastaksid kinnitatud tüübile. Võetud meetmed võivad vajaduse korral viia ELi 

tüübikinnituse tühistamiseni. 

 

2. ELi tüübikinnituse andnud liikmesriik tühistab tüübikinnituse, kui tüübikinnituse saanud 

sõiduki seade, liikumisandur, salvestusleht või sõidumeerik ei vasta käesolevale määrusele 

või kui selle kasutamise käigus avaldub mis tahes üldine defekt, mille tõttu ei ole võimalik 

seda kavandatud eesmärgil kasutada. 

 

3. Kui ELi tüübikinnituse andnud liikmesriik on saanud teiselt liikmesriigilt lõigetes 1 ja 2 

osutatud juhtumi kohta teatise, võtab ta pärast konsulteerimist selle liikmesriigiga nendes 

lõigetes sätestatud meetmeid, kui lõikes 5 ei sätestata teisiti.  
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4. Lõikes 2 märgitud juhtumi tuvastanud liikmesriik võib keelata sõiduki seadmete, 

liikumisandurite, salvestuslehtede või sõidumeerikute turuleviimise ja kasutuselevõtu kuni 

täiendava teatamiseni. Sama kehtib lõikes 1 nimetatud juhtumite puhul seoses ELi 

esmataatlusest vabastatud sõiduki seadmete, liikumisandurite, salvestuslehtede või 

sõidumeerikutega, kui valmistaja pärast nõuetekohast hoiatust ei vii seadmeid vastavusse 

kinnitatud mudeliga või käesoleva määruse nõuetega. 

 

Igal juhul teatavad liikmesriikide pädevad asutused üksteisele ja komisjonile ühe kuu jooksul 

mis tahes ELi tüübikinnituse tühistamisest või muudest lõigete 1, 2 ja 3 alusel võetud 

meetmetest ning esitavad kohased põhjendused. 

 

5. Kui ELi tüübikinnituse andnud liikmesriik vaidlustab lõigetes 1 või 2 osutatud juhtumid, 

millest talle on teatatud, peavad asjaomased liikmesriigid püüdma vaidluse lahendada ning 

teavitama olukorrast komisjoni. 

 

Kui liikmesriigid ei ole nelja kuu jooksul alates lõikes 3 osutatud teatise esitamisest jõudnud 

kokkuleppele, võtab komisjon, olles konsulteerinud kõigi liikmesriikide ekspertidega ja 

kaalunud kõiki asjaomaseid tegureid, näiteks majanduslikke ja tehnilisi, kuue kuu jooksul 

kõnealuse neljakuulise ajavahemiku möödumisest vastu otsuse, mis edastatakse asjaomastele 

ja samal ajal ka teistele liikmesriikidele. Komisjon sätestab iga juhtumi puhul oma otsuse 

rakendamise tähtaja. 
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Artikkel 12 

 

Salvestuslehtede kinnitamine 

 

1. Salvestuslehe mudeli ELi tüübikinnitustaotluse esitaja näitab oma taotluses ära, millist tüüpi 

analoogsõidumeerikutes on kõnealune salvestusleht kasutamiseks mõeldud ning esitab 

salvestuslehe katsetamiseks sobivat tüüpi sõidumeerikud. 

 

2. Iga liikmesriigi pädevad asutused näitavad salvestuslehe mudeli tüübikinnitustunnistel ära, 

millist tüüpi analoogsõidumeerikutel seda salvestuslehe mudelit võib kasutada. 

 

Artikkel 13 

 

Keeldumisotsuste põhjendus 

 

Kõik käesoleva määruse alusel tehtud otsused sõiduki seadme, liikumisanduri, salvestuslehe mudeli 

või sõidumeerikukaardi tüübikinnitusest keeldumise või selle tühistamise kohta peavad sisaldama 

üksikasjalikke põhjendusi keeldumise või tühistamise aluste kohta. Sellisest otsusest teatatakse 

asjaomasele isikule ning samal ajal informeeritakse teda õiguskaitsevahenditest, mida ta 

liikmesriikide seaduste alusel kasutada saab, ning selliste õiguskaitsevahendite kasutamise 

tähtaegadest. 
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Artikkel 14 

 

Tüübikinnitusega sõidumeerikute tunnustamine 

 

Ükski liikmesriik ei tohi ühegi sõidumeerikuga varustatud sõiduki registreerimisest keelduda ega 

keelata sõiduki kasutuselevõtmist või kasutamist põhjustel, et sõidukile on paigaldatud nimetatud 

seade, kui seadmed kannavad artiklis 9 osutatud ELi tüübikinnitusmärki ning artikli 17 lõikes 4 

osutatud paigaldustahvlit. 

 

Artikkel 15 

 

Turvalisus 

 

1. Tootjad projekteerivad, testivad ja kontrollivad sõiduki seadmeid, liikumisandureid ja 

sõidumeerikukaarte, mis on tootmisse võetud, et leida toote olelusringi vältel tekkivaid 

haavatavusi ning takistada või leevendada nende võimalikku ärakasutamist. Testimise 

sageduse (vähemalt iga kahe aasta tagant) kehtestab tüübikinnitustunnistuse välja andnud 

liikmesriik. 

 

2. Sel eesmärgil esitavad tootjad vajalikud dokumendid artikli 7 lõikes 3 viidatud 

sertifitseerimisasutusele haavatavuse analüüsi tegemiseks. 

 

3. Lõike 1 kohaldamisel teeb artikli 7 lõikes 3 viidatud sertifitseerimisasutus sõiduki seadmete, 

liikumisandurite ja sõidumeerikukaartide ligipääsetavuse katsed eesmärgiga veenduda selles, 

et teadaolevaid haavatavusi ei saa avalikkusele kättesaadavat teavet omavad isikud ära 

kasutada. 
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4. Kui lõigetes 1 ja 3 viidatud katsete käigus avastatakse süsteemi elementide (sõiduki seadmete, 

liikumisandurite ja sõidumeerikukaartide) haavatavus, ei või selliseid elemente turule viia. 

Sellisel juhul tühistab tüübikinnituse andnud liikmesriik selle kooskõlas artikli 11 lõikega 2. 

Juhul kui tootja või sertifitseerimisasutus tuvastab süsteemi elementide (sõiduki seadmete, 

liikumisandurite ja sõidumeerikukaartide) väga tõsise haavatavuse, siis juhul, kui sellised 

elemendid on juba turule viidud, teavitab tootja või sertifitseerimisasutus sellise liikmesriigi 

pädevaid asutusi, kes võtavad kõik vajalikud meetmed tagamaks, et probleem lahendatakse, 

eelkõige tootja poolt, ning teavitavad viivitamatult komisjoni avastatud haavatavusest ja 

kavandatud või võetud meetmetest. 

 

 

Artikkel 16 

 

Katsed töö käigus 

 

1. Liikmesriigid võivad lubada selliste sõidumeerikute töö käigus katsetamist, millel veel 

tüübikinnitust ei ole. Liikmesriigid tunnustavad vastastikku ühe liikmesriigi töö käigus 

katsetamiseks antud lubasid. 

 

2. Töö käigus katsetamisel osalevad juhid ja veoettevõtjad vastavad määruse (EÜ) nr 561/2006 

nõuetele. Kõnealuse vastavuse tõendamiseks järgivad juhid artikli 31 lõikes 2 sätestatud 

menetlust. 

 

3. Komisjon võib vastu võtta rakendusakte töö käigus katsetamisel järgitavate menetluste ja 

kõnealuste katsetamiste seireks kasutatavate vormide sätestamiseks. Kõnealused 

rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 40 lõikes 3 viidatud kontrollimenetlusega. 
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IV PEATÜKK 

 

Paigaldamine ja kontroll 

 

Artikkel 17 

 

Paigaldamine ja parandamine 

 

1. Sõidumeerikuid võivad paigaldada või parandada ainult selleks otstarbeks kooskõlas 

artikliga 19 liikmesriigi pädeva asutuse kinnituse saanud paigaldajad, töökojad või 

sõidukitootjad. 

 

2. Tunnustatud paigaldajad, töökojad või sõidukitootjad paigaldavad kooskõlas artiklis 10 

viidatud tüübikinnitustunnistuses esitatud kirjeldusele sõidumeerikule plommid pärast selle 

korrakohase toimimise kontrollimist ning eelkõige selle kontrollimist, et ükski 

manipuleerimisseade ei saa salvestatud andmeid kohandada ega muuta. 

 

3. Tunnustatud paigaldaja, töökoda või sõidukitootja paneb paigaldatavale plommile erimärgi 

ning lisaks sellele sisestab digitaalsete sõidumeerikute puhul autentimiskontrolli tegemise 

elektroonilised turvaandmed. Liikmesriikide pädevad asutused edastavad komisjonile 

artikli 3a nõuetes sätestatud kasutatavate märkide ja elektrooniliste turvaandmete registri ning 

vajaliku teabe kasutatavate elektrooniliste turvaandmete kohta. Komisjon võimaldab 

liikmesriikidele taotluse alusel juurdepääsu sellisele teabele. 

 

4. Tõendamaks sõidumeeriku paigaldamist käesoleva määruse nõuete kohaselt, lisatakse 

artiklis 3a sätestatud nõuete kohane paigaldustahvel. 
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5. Plommi eemaldavad ainult lõikes 1 viidatud pädevate asutuste tunnustatud paigaldajad, 

töökojad või sõidukitootjad või asjakohase koolitusega kontrolliametnikud, või tehakse seda 

muudel sarnastel asjaoludel, millele on viidatud artiklis 3a sätestatud nõuetes. 

 

 

Artikkel 18 

 

Sõidumeerikute kontroll 

 

Tunnustatud töökojad kontrollivad sõidumeerikuid regulaarselt. Regulaarsed kontrollid tehakse 

vähemalt iga kahe aasta tagant. 

 

Töökoda koostab kontrolliaruande juhtudel, kui tuleb parandada sõidumeeriku toimimise 

ebakõlasid, kas perioodilise kontrolli või riikliku pädeva asutuse erinõudmisel tehtud kontrolli 

tulemusena. Töökojad koostavad loetelu kõikidest koostatud kontrolliaruannetest. 

 

Töökoda säilitab kontrolliaruandeid vähemalt kahe aasta jooksul aruande koostamise kuupäevast 

või saadab need pädevale asutusele. Juhul, kui töökoda säilitab kontrolliaruandeid, esitab töökoda 

pädeva asutuse taotluse korral kõnealuse ajavahemiku vältel tehtud kontrollide ja kalibreerimiste 

aruanded. 
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Artikkel 19 

 

Paigaldajate ja töökodade tunnustamine 

 

1. Liikmesriigid tunnustavad, kontrollivad regulaarselt ja sertifitseerivad sõidumeerikute 

paigaldamisi, ülevaatusi, katselisi kontrolle ja parandustöid tegevaid paigaldajaid, töökodasid 

ja sõidukitootjaid. 

 

2. Liikmesriigid tagavad, et paigaldajad, töökojad ja sõidukitootjaid on pädevad ja 

usaldusväärsed. Sel eesmärgil kehtestavad ja avaldavad nad selgete riiklike menetluste 

komplekti ning tagavad, et täidetakse järgmised miinimumkriteeriumid: 

 

a) töötajatel on kohane koolitus; 

 

b) asjakohaste katsete tegemiseks ja ülesannete täitmiseks vajalikud seadmed on saadaval; 

 

c) paigaldajatel ja töökodadel on hea maine. 

 

3. Paigaldajate või töökodade auditid tehakse järgmiselt: 

 

a) tunnustatud paigaldajatele või töökodadele kohaldatakse töökojas sõidumeeriku 

käsitsemisel kohaldatava menetluse vähemalt iga kahe aasta järel läbiviidavat auditit. 

Audit keskendub eelkõige võetud turvameetmetele ning töökojakaartide käsitsemisele. 

Liikmesriigid võivad selliseid auditeid läbi viia füüsiliselt töökojas viibimata; 

 

b) samuti korraldatakse tunnustatud paigaldajate või töökodade etteteatamata tehnilisi 

auditeid, et kontrollida tehtavaid kalibreerimisi, kontrolle ja paigaldusi. Kõnealused 

kontrollid hõlmavad aastas vähemalt 10 % tunnustatud töökodadest. 
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4. Liikmesriigid 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 määruse sätetele. 

 

5. Liikmesriikide pädevad asutused edastavad (võimaluse korral elektrooniliselt) komisjonile 

tunnustatud paigaldajate ja töökodade ning nendele väljastatud kaartide loetelud. Komisjon 

avaldab tunnustatud paigaldajate ja töökodade loetelud oma veebisaidil. 

 

6. Liikmesriikide pädevad asutused tühistavad kas ajutiselt või jäädavalt nende paigaldajate 

tunnustuse, kes ei täida oma kohustusi käesoleva määruse raames. 
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Artikkel 20 

 

Töökojakaardid 

 

1. Töökojakaartide kehtivuse aeg ei ole pikem kui üks aasta. Töökojakaardi uuendamisel tagab 

pädev asutus, et paigaldaja, töökoda või sõidukitootja vastab artikli 19 lõikes 2 loetletud 

kriteeriumidele. 

 

2. Pädev asutus uuendab töökojakaardi viieteist tööpäeva jooksul alates sellekohase taotluse 

saamisest. Kui töökojakaart on viga saanud, selles tekivad tõrked, see kaob või varastatakse, 

siis väljastab ametiasutus asenduskaardi viie tööpäeva jooksul vastavasisulise üksikasjaliku 

taotluse laekumisest. Kaardi väljastanud ametiasutus peab kadunud, varastatud või defektsete 

kaartide registrit. 

 

3. Kui liikmesriik tühistab paigaldaja või töökoja tunnustuse, nagu on sätestatud artiklis 19, siis 

tühistab ta samuti sellele väljastatud töökojakaardid. 

 

4. Liikmesriik võtab kõik meetmed, mis on vajalikud tunnustatud paigaldajatele ja töökodadele 

jaotatud töökojakaartide võltsimise takistamiseks. 
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V PEATÜKK 

 

Juhikaardid 

 

Artikkel 21 

 

Juhikaartide väljastamine 

 

1. Juhikaart väljastatakse, kui juht esitab taotluse oma tavapärase elukoha liikmesriigi pädevale 

asutusele. See väljastatakse ühe kuu jooksul taotluse ja kõigi vajalike dokumentide 

laekumisest pädevale asutusele. 

 

2. Käesolevas artiklis 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; siiski peetakse isiku, kelle 

ametialased sidemed on isiklikest sidemetest erinevas kohas ja kes sellest tulenevalt elab 

erinevates kohtades, mis asuvad kahes või enamas liikmesriigis, tavapäraseks elukohaks tema 

isiklike sidemete kohta, kui kõnealune isik sinna regulaarselt tagasi pöördub. Kõnealust 

viimast tingimust ei ole vaja kohaldada, kui isik elab liikmesriigis tähtajalise ülesande 

täitmiseks. 

 

3. Juhid esitavad tõendusmaterjali oma tavapärase elukoha kohta, näiteks oma isikutunnistuse 

või mis tahes muu kehtiva dokumendi. Juhikaardi väljastanud liikmesriigi pädevad asutused 

võivad nõuda mis tahes täiendavat teavet või tõendusmaterjali, kui nad kahtlevad tavapärase 

elukoha kinnituse kehtivuses või soovivad teha teatavat konkreetset kontrolli. 
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3a. Nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel võivad liikmesriigid väljastada ajutise, 

pikendamisõiguseta, kuni 185 päeva kehtiva juhikaardi juhile, kelle tavapärane elukoht ei ole 

liikmesriigis või rahvusvahelisel autoveol töötava sõiduki meeskonna tööalase Euroopa 

kokkuleppe osaliseks olevas riigis, eeldusel, et selline juht tõendab töösuhet kaardi 

väljastanud liikmesriigi veoettevõtjaga ning määruse 1072/2009 kohaldamisel esitab määruses 

nimetatud juhitunnistuse. 

 

4. Kaardi väljastava liikmesriigi pädevad asutused võtavad kohased meetmed selle tagamiseks, 

et taotlejal ei ole juba kehtivat juhikaarti ning isikustavad juhikaardi kooskõlas artikli 3a 

nõuetega. 

 

5. Juhikaart ei kehti rohkem kui viis aastat. 

 

6. Kehtivat juhikaarti ei tühistata ega peatata, v.a juhul kui liikmesriigi 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 kõnealused peatamise või 

tühistamise meetmed võtab liikmesriik, mis kaarti ei väljastanud, siis tagastab viimane kaardi 

võimalikult kiiresti selle väljastanud liikmesriigi ametiasutustele, märkides selle peatamise 

või tühistamise põhjused. Kui eeldatakse, et kaardi tagastamine võtab aega rohkem kui kaks 

nädalat, siis teavitab kaardi peatanud või tühistanud liikmesriik nende kahe nädala jooksul 

kaardi väljastanud liikmesriiki selle peatamise või tühistamise põhjustest. 
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7. Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud meetmed, et takistada juhikaartide võltsimist.  

 

7.a Käesolev artikkel ei takista liikmesriiki väljastamast juhukaarti juhile, kelle tavapärane 

elukoht on liikmesriigi sellisel territooriumil, mille suhtes ei kohaldata Euroopa Liidu lepingut 

ja Euroopa Liidu toimimise lepingut. 

 

 

Artikkel 22 

 

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 kasuta defektset või aegunud juhikaarti. 

 

Artikkel 23 

 

Juhikaartide uuendamine 

 

1. Kui juht soovib oma juhikaarti uuendada, siis esitab ta taotluse oma tavapärase elukoha 

liikmesriigi pädevatele asutustele hiljemalt 15 tööpäeva enne kaardi aegumise kuupäeva. 

 

2. Kui tavapärase elukoha ametiasutused ei ole samad mis kaardi väljastanud ametiasutused ja 

kui viimastele esitatakse taotlus juhikaardi uuendamiseks, siis teavitavad nad vana kaardi 

väljastanud ametiasutusi vana kaardi uuendamise põhjustest. 
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3. Kui uuendamise taotlus esitatakse kaardi kohta, mille aegumiskuupäev läheneb, siis väljastab 

pädev asutus uue kaardi enne aegumiskuupäeva, kui taotlus saadeti lõikes 1 sätestatud 

tähtaegade piires. 

 

Artikkel 24 

 

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 või kui tekib selle tõrge, siis juht tagastab kaardi oma tavapärase 

elukoha liikmesriigi pädevale asutusele. Juhikaardi vargusest tuleb varguse toimumise riigi 

pädevale asutusele ametlikult teatada. 

 

3. Juhikaardi kaotamisest tuleb kaardi väljastanud liikmesriigi pädevatele asutustele ja 

tavapärase elukoha liikmesriigi pädevatele asutustele (kui see on erinev) ametlikult teatada. 

 

4. Kui juhikaart saab viga, tekib selle tõrge või see kaob või varastatakse, siis esitab juht seitsme 

kalendripäeva jooksul selle asendamise taotluse tavapärase elukoha liikmesriigi pädevatele 

asutustele. Kõnealused asutused väljastavad asenduskaardi kaheksa tööpäeva jooksul pärast 

vastava üksikasjaliku taotluse laekumist. 

 

5. Lõikes 4 sätestatud tingimustel võib juht jätkata juhtimist ilma juhikaardita maksimaalselt 

15 kalendripäeva või pikema aja vältel, kui see on vajalik sõiduki tagasijõudmiseks töökoha 

territooriumile, tingimusel et tal on võimalik tõestada juhikaardi esitamise või kasutamise 

võimatust sellel ajal. 
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Artikkel 25 

 

Juhikaartide vastastikune tunnustamine ja vahetamine 

 

1. Liikmesriikide väljastatud juhikaarte tunnustatakse vastastikku. 

 

2. Kui liikmesriigi väljastatud kehtiva juhikaardi omanik on asunud tavapäraselt elama muus 

liikmesriigis, siis võib ta esitada taotluse oma kaardi vahetamiseks võrdväärse juhikaardi 

vastu. Kaarti vahetava liikmesriigi kohustus on kontrollida, kas esitatav kaart veel kehtib. 

 

3. Kaarti vahetav liikmesriik tagastab vana kaardi selle väljastanud liikmesriigi ametiasutusele 

ning annab teada tagastamise põhjused. 

 

4. Kui liikmesriik asendab või vahetab juhikaardi, siis registreeritakse kõnealuses liikmesriigis 

nimetatud asendamine või vahetamine ning mis tahes edasised asendamised või vahetamised. 

 

Artikkel 26 

 

Juhikaartide teabe elektrooniline vahetamine 

 

1. Tagamaks, et taotlejal ei ole juba kehtivat juhikaarti, millele on viidatud artikli 21 lõikes 4, 

peavad liikmesriigid riiklikke elektroonilisi registreid, mis sisaldavad järgmist teavet 

juhikaartide, muu hulgas artikli 21 lõikes 3a nimetatud juhikaartide kohta, vähemalt nende 

kehtivuse ajavahemikuga võrdväärse ajavahemiku vältel: 

 

- juhi ees- ja perekonnanimi;  

- juhi sünnikuupäev ja võimaluse korral sünnikoht; 

- kehtiva juhiloa number ja juhiloa väljastamise riik (vajaduse korral); 

- juhiloa olek; 

- juhikaardi number. 
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2. Komisjon ja liikmesriigid võtavad kõik vajalikud meetmed, et tagada elektrooniliste registrite 

omavaheline ühendus ja juurdepääsetavus kogu Euroopa Liidus, kasutades selleks TACHOnet 

sõnumiedastussüsteemi või mõnda sellega ühilduvat süsteemi seni, kuni TACHOnet 

sõnumiedastussüsteem võimaldab elektrooniliste andmete vahetamist kõigi teiste 

liikmesriikidega. 

 

3. Juhikaardi väljastamisel, asendamisel või vajaduse korral uuendamisel kontrollivad 

liikmesriigid alati elektrooniliste andmete vahetamise abil, et juhil ei ole juba muud kehtivat 

juhikaarti. Vahetatavad andmed on piiratud selle kontrolliks vajalike andmetega. 

 

4. Kontrolliametnikud võivad saada juurdepääsu elektroonilisele registrile juhikaardi andmete 

kontrollimiseks. 

 

5. Komisjon võtab vastu rakendusaktid selliste ühiste menetluste ja tehniliste kirjelduste 

sätestamiseks, mis on vajalikud lõikes 2 viidatud omavahelise ühenduse loomiseks, 

sh vahetatavate andmete vorming, riiklike elektrooniliste registritega toimuva elektroonilise 

teabevahetuse tehnilised menetlused, juurdepääsu menetlused ja turbemehhanismid. 

Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 40 lõikes 3 viidatud 

kontrollimenetlusega. 

 

Artikkel 27 

 

[…] 
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VI PEATÜKK 

 

Seadme kasutamine  

 

Artikkel 28 

 

Sõidumeeriku nõuetekohane kasutamine 

 

1. Veoettevõtja ja juhid tagavad digitaalse sõidumeeriku ja juhikaardi korrakohase toimimise 

ning nõuetekohase kasutamise. Analoogsõidumeeriku kasutamisel tagavad veoettevõtja ja 

juhid analoogsõidumeeriku korrakohase toimimise ning salvestuslehe nõuetekohase 

kasutamise. 

 

2. Salvestuslehele kantud andmete, sõidumeerikule või juhikaardile salvestatud andmete või 

sõidumeerikust väljatrükitud andmete võltsimine, varjamine, esitamise takistamine või 

hävitamine on keelatud. Keelatud on ka sõidumeeriku, salvestuslehe või juhikaardi mis tahes 

manipuleerimine, mille tulemus võiks olla andmete ja/või prinditud andmete võltsimine, 

esitamise takistamine või hävitamine. Ühtegi sellisel eesmärgil kasutatavat seadet ei tohi 

sõidukis olla. 

 

3. Sõidukitesse ei tohi paigaldada rohkem kui ühte sõidumeerikut, välja arvatud artiklis 16 

viidatud töö käigus katsetamise eesmärgil. 

 

4. Liikmesriigid keelavad selliste seadmete tootmise, levitamise, reklaamimise ja/või müügi, mis 

on ehitatud ja/või kavandatud sõidumeerikute manipuleerimiseks. 
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Artikkel 29 

 

Ettevõtjate vastutus 

 

1. Veoettevõtja annab selliste sõidukite, millele on paigaldatud analoogsõidumeerik, juhtidele 

piisava arvu salvestuslehti, pidades silmas lehtede isiklikku olemust, kasutusaja pikkust ning 

võimalikku kohustust asendada need lehed, mis on rikutud või mille on volitatud 

kontrolliametnik ära võtnud. Veoettevõtja annab juhtidele ainult tüübikinnituse saanud mudeli 

puhul ette nähtud salvestuslehed, mis sobivad kasutamiseks sõidukile paigaldatud 

sõidumeerikus. 

 

Kui sõidukile on paigaldatud digitaalne sõidumeerik, siis tagavad veoettevõtja ja juht, et 

võttes arvesse kasutusaja pikkust, on võimalik kontrolli korral teha korrektselt artikli 3a 

nõuetes viidatud taotluse kohast printimist. 

 

2. Veoettevõtja säilitab salvestuslehed ja väljatrükid – kui need on artikli 31 kohaselt olemas – 

kronoloogilises järjekorras ja loetaval kujul vähemalt aasta pärast nende kasutamist ning 

väljastab asjaomastele juhtidele nende taotluse korral koopiad. Lisaks sellele väljastab 

veoettevõtja asjaomastele juhtidele nende nõudmisel juhikaartidelt allalaaditud andmete 

koopiad ja koopiate paberkandjal väljatrükid. Salvestuslehed, väljatrükid ja allalaaditud 

andmed esitatakse või antakse üle mis tahes volitatud kontrolliametniku nõudmisel.  

 

2a. Veoettevõtja annab juhtidele vajalikud juhised seoses sõidumeeriku nõuetekohase 

toimimisega, teostab korrapäraselt kontrolle, tagamaks et juhid kasutavad sõidumeerikut 

nõuetekohaselt, ning ei anna juhtidele mis tahes otseseid või kaudseid stiimuleid 

sõidumeeriku väärkasutamiseks. 
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3. Veoettevõtja vastutab käesoleva määruse rikkumiste eest, mille panevad toime ettevõtja 

autojuhid. Liikmesriigid võivad siiski selle vastutuse siduda käesoleva artikli lõike 2a ning 

määruse 561/2006 artikli 10 lõigete 1 ja 2 rikkumisega ettevõtja poolt. 

 

Artikkel 30 

 

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 või juhikaarti ei võeta välja enne ühe päeva tööaja 

lõppu, kui selle väljavõtmine ei ole muul viisil lubatud. Ühtki salvestuslehte või 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. 

 

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) kui sõiduk on varustatud I lisas viidatud sõidumeerikuga, kanda salvestuslehele käsitsi, 

automaatse registreerimise või muude vahendite abil loetavalt ja salvestuslehte 

määrimata, või, 

 

b) kui sõiduk on varustatud IB lisas viidatud sõidumeerikuga, kanda juhikaardile 

sõidumeeriku manuaalse sisestusseadme abil. 

 

Liikmesriigid ei kehtesta juhtidele kohustust esitada vorm, millega tõendatakse nende 

tegevust ajal, mil nad ei viibi sõidukis. 
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4. Kui IB lisa kohaselt sõidumeerikuga varustatud sõidukis viibib mitu juhti, siis tagab iga juht, 

et tema juhikaart sisestatakse sõidumeeriku õigesse avasse. 

 

Kui I lisa kohaselt sõidumeerikuga varustatud sõidukis viibib mitu juhti, siis muudavad juhid 

vajadust mööda salvestuslehti, et I lisa II jaotise punktides a, b ja c viidatud andmed kantaks 

tegelikult sõitva juhi salvestuslehele. 

 

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 all : juhtimisaeg; 

 

ii) märgi all : „muu töö”, mis tähendab mis tahes tegevust peale juhtimise, nagu 

on määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/15/EÜ 11 artikli 3 

punktis a, ja samuti mis tahes tööd samale või muule tööandjale transpordisektoris 

või sellest väljaspool; 

 

iii)  märgi all : „valmisoleku aeg”, nagu on määratletud direktiivi 2002/15/EÜ 

artikli 3 punktis b; 

 

iv) märgi all : puhkepausid. 

 

                                                 
11 EÜT L 80, 23.3.2002, lk 35. 
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6. Iga juht kannab oma salvestuslehele järgmised andmed: 

 

a) salvestuslehe kasutamist alustades oma perekonna- ja eesnime; 

 

b) salvestuslehe kasutamise alguse ja lõpu kuupäeva ja koha; 

 

c) iga sõiduki registreerimisnumbri, millele juht 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 näidu, mida 

juht kasutama määrati, ja järgmise sõiduki näidu; 

 

e) sõidukite vahetamise aja. 

 

7. Juht sisestab digitaalsesse sõidumeerikusse nende riikide tähised, kus igapäevast tööaega 

alustati ja kus see lõpetati. Liikmesriik võib siiski nõuda oma territooriumil vedudega 

tegelevate sõidukite juhtidelt riigi tähisele täpsemate geograafiliste andmete lisamist, kui 

liikmesriik on komisjoni neist enne 1. aprilli 1998 teavitanud. 

 

Juhid ei pea seda teavet sisestama, kui sõidumeerik salvestab artiklis 4 sätestatud 

asukohaandmeid automaatselt. 
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Artikkel 31 

 

Kahjustatud juhikaardid või salvestuslehed 

 

1. Kui salvestusleht või juhikaart kahjustub, siis hoiavad juhid kahjustatud lehte või juhikaarti 

koos selle asendamiseks esitatud dokumendiga. 

 

2. Kui juhikaart kahjustub, tekib selle tõrge või see kaob või varastatakse, siis juht 

 

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

 

i) andmed, mis võimaldavad juhi kindlakstegemist (nimi, juhikaardi või juhiloa 

number), ning oma allkirja; 

 

ii) artikli 30 lõike 5 punkti b alapunktides ii, iii ja iv nimetatud ajavahemikud; 

 

b) 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. 
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Artikkel 32 

 

Juhi kaasaskantavad dokumendid 

 

1. Kui juht juhib sõidukit, mis on varustatud analoogsõidumeerikuga, peab ta olema suuteline 

kontrolliametnikule viimase nõudmisel igal ajal esitama 

 

i) jooksva päeva salvestuslehed ja juhi poolt eelnenud 28 päeval kasutatud 

salvestuslehed; 

 

ii) juhikaardi, kui tal on see olemas, ja 

 

iii)  kõik jooksva päeva ja eelnenud 28 päeva jooksul koostatud käsikirjalised kanded 

ning väljatrükid, mis on ette nähtud käesoleva määrusega ja määrusega 

(EÜ) nr 561/2006. 

 

2. Kui juht juhib sõidukit, mis on varustatud digitaalse sõidumeerikuga, peab ta olema suuteline 

kontrolliametnikule tema nõudmisel igal ajal esitama 

 

i) oma juhikaardi; 

 

ii) kõik jooksva päeva ja eelnenud 28 päeva jooksul koostatud käsikirjalised kanded 

ja väljatrükid, mis on ette nähtud käesoleva määrusega ja määrusega 

(EÜ) nr 561/2006; 

 

iii)  salvestuslehed punktis ii osutatud ajavahemiku kohta, kui ta on selle ajavahemiku 

jooksul juhtinud sõidukit, mis on varustatud analoogsõidumeerikuga. 

 

3. Volitatud kontrolliametnik võib määruse (EÜ) nr 561/2006 täitmist kontrollida, analüüsides 

salvestuslehti, kuvades ekraanile või printides või laadides alla sõidumeerikus või juhikaardil 

salvestatud andmeid või muul moel iga teist tõendussuutlikku dokumenti, mis tõendab 

mittevastavust mõne sättega, näiteks käesoleva määruse artikli 24 lõike 2 ja artikli 33 lõike 2 

sätetega. 
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Artikkel 33 

 

Menetlused seadmete tõrke korral 

 

1. Sõidumeeriku rikke või tõrgete korral laseb veoettevõtja selle tunnustatud paigaldajal või 

töökojal parandada niipea, kui asjaolud võimaldavad. 

 

Kui sõidukil ei ole võimalik pöörduda tagasi tööandja territooriumile ühe nädala jooksul 

alates rikke või tõrgetega töötamise ilmnemisest, tehakse remont teel. 

 

Artikli 37 alusel võetud liikmesriikide meetmetega võib pädevatele asutustele anda volitused 

keelata sõiduki kasutamine, kui rikked või tõrked ei ole parandatud eespool esitatud esimese 

ja teise lõigu kohaselt. 

 

2. Kui sõidumeerik ei ole töökorras või on tekkinud selle tõrked, siis märgivad juhid juhi 

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. 
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VII PEATÜKK 

 

Andmekaitse, jõustamine ja sanktsioonid 

 

Artikkel 34 

 

Isikuandmete kaitse 

 

1. Liikmesriigid tagavad, et käesoleva määruse kontekstis töödeldakse isikuandmeid ainult 

käesoleva määruse ning määruse 561/2006 nõuete järgimise kontrollimiseks kooskõlas 

direktiividega 95/46/EÜ ja 2002/58/EÜ ning direktiivi 95/46/EÜ artiklis 28 viidatud 

sõltumatu riigiasutuse järelevalve all. 

 

2. Liikmesriigid tagavad eelkõige selle, et isikuandmeid kaitstakse seoses 

 

- asukohaandmete salvestamiseks ülemaailmse satelliitnavigatsioonisüsteemi 

kasutamisega, nagu on viidatud artiklis 4; 

- kontrollimiseks kaugside kasutamisega, nagu on viidatud artiklis 5; 

- ühtlustatud liidesega sõidumeerikute kasutamisega, nagu on viidatud artiklis 6; 

- juhikaartide andmete elektroonilise vahetamisega, nagu on viidatud artiklis 26; 

- veoettevõtjate poolse registripidamisega, nagu on viidatud artiklis 29. 

 

3. Digitaalne sõidumeerik projekteeritakse isikuandmete kaitset tagaval viisil. Töödeldakse 

ainult töötlemiseks vajalikke andmeid. 

 

4. Sõidukite omanikud, veoettevõtjad ja/või mis tahes teised asjaomased isikud järgivad 

vajaduse korral asjakohaseid isikuandmete kaitse sätteid. 
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Artikkel 35 

 

Kontrolliametnike koolitus 

 

1. Liikmesriigid tagavad, et kontrolliametnikud on nõuetekohaselt koolitatud, et salvestatud 

andmeid analüüsida ja sõidumeerikuid kontrollida, millega saavutatakse tulemuslik ja 

ühtlustatud kontroll ja jõustamine. 

 

2. Liikmesriigid teavitavad komisjoni oma kontrolliametnike koolitusvajadustest tähtajaks 6 

kuud pärast käesoleva määruse kohaldamise alguskuupäeva. 

 

3. Komisjon võtab meetmeid, millega täpsustatakse kontrolliametnike esma- ja täiendusõppe 

sisu, sh kontrolliobjektide valimise ning manipuleerimisseadmete ja pettuste tuvastamise 

tehnikate kohta. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 40 lõikes 3 

viidatud kontrollimenetlusega. 

 

Artikkel 36 

 

Vastastikune abi 

 

Liikmesriigid abistavad üksteist käesoleva määruse kohaldamisel ja selle järgimise kontrollimisel. 

 

Kõnealuse vastastikuse abistamise raames saadavad liikmesriikide pädevad asutused eelkõige 

üksteisele kogu kättesaadava teabe käesoleva määruse selliste rikkumiste kohta, mis on seotud 

paigaldajate ja töökodadega, erinevate manipuleerimisviiside kohta ning kõnealustele rikkumistele 

kohaldatavate mis tahes karistuste kohta. 
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Artikkel 37 

 

Karistused 

 

1. Liikmesriigid kehtestavad oma põhiseaduslikku korda järgides käesoleva määruse sätete 

rikkumiste eest karistamise eeskirjad ja võtavad kõik vajalikud meetmed nende rakendamise 

tagamiseks. Karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed, hoiatavad ja 

mittediskrimineerivad ning kooskõlas direktiivis 2006/22/EÜ määratletud rikkumiste 

kategooriatega. 

 

2. […] 

 

3. […] 

 

4. Liikmesriigid teavitavad komisjoni kõnealustest meetmetest ning karistusi käsitlevatest 

eeskirjadest tähtajaks [käesoleva määruse rakendamise alguskuupäev]. Nad teavitavad 

komisjoni kõnealuste meetmete mis tahes edasistest muudatustest. 

 

Artikkel 38 

 

[…] 

 

 

Artikkel 39 

 

[…] 
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VIII PEATÜKK 

 

Lõppsätted 

 

Artikkel 40 

 

Komitee 

 

1. Komisjoni abistab komitee. Kõnealune komitee on komitee määruse (EL) nr 182/2011 

tähenduses. 

 

2. Kõnealusele lõikele viitamise korral kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 4. 

 

3. Kõnealusele lõikele viitamise korral kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 5. Kui 

komitee arvamust ei esita, ei võta komisjon rakendusakti eelnõu vastu ning kohaldatakse 

määruse (EL) nr 182/2011 artikli 5 lõike 4 kolmandat lõiku. 

 

Kui komisjoni arvamust tuleb küsida kirjaliku menetluse teel, siis peatatakse kõnealune 

menetlus ilma tulemuseta, kui arvamuse esitamise tähtaja jooksul teeb komitee eesistuja 

vastavasisulise otsuse või komitee liikmete lihthäälteenamus seda nõuab. 
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Artikkel 41 

 

Sõidumeerikufoorum 

 

1. Sõidumeerikufoorum luuakse eesmärgiga toetada sõidumeerikute tehnilisi küsimusi käsitlevat 

arutelu liikmesriikide ekspertide, artikli 40 komitee liikmete ja selliste kolmandate riikide 

ekspertide vahel, kus kasutatakse sõidumeerikuid vastavalt rahvusvahelisel autoveol töötava 

sõiduki meeskonna tööalasele Euroopa kokkuleppele. Liikmesriigid määravad 

sõidumeerikufoorumi jaoks oma eksperdi. 

 

2. Liikmesriigid peaksid sõidumeerikufoorumile lähetama eksperte, kes osalevad artiklis 40 

osutatud komitees. 

 

3. Sõidumeerikufoorum on avatud osalemiseks rahvusvahelisel autoveol töötava sõiduki 

meeskonna tööalase Euroopa kokkuleppe huvitatud lepinguosaliste ekspertidele, kes 

pärinevad väljaspool ELi asuvatest riikidest. 

 

4. Sõidumeerikufoorumisse kutsutakse osalema ka sidusrühmad, sõidukitootjate esindajad, 

sõidumeerikute tootjad ja sotsiaalpartnerid. 

 

5. Sõidumeerikufoorum võtab vastu oma töökorra. 

 

6. Sõidumeerikufoorum kohtub vähemalt korra aastas. 
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Artikkel 42 

 

Riiklikest meetmetest teavitamine 

 

Liikmesriigid teavitavad komisjoni õigusaktide, eeskirjade ja haldussätete tekstist, mille nad 

võtavad vastu käesoleva määruse reguleerimisala, hiljemalt 30 päeva jooksul pärast nende 

vastuvõtmise kuupäeva; seda hakatakse tegema 12 kuud pärast käesoleva määruse jõustumist.  

 

 

Artikkel 43 

 

Määrust (EÜ) nr 561/2006 muudetakse järgmiselt: 

 

Kaugus „50 km”, millele viidatakse artikli 13 lõike 1 punktides d, f ja p, asendatakse kaugusega 

„100 km”. 

 

Artikkel 44 

 

Üleminekumeetmed 

 

Kui käesolevas määruses osutatud rakendusakte ei ole vastu võetud ning neid ei ole võimalik 

kohaldada käesoleva määruse kohaldamise kuupäeval, kohaldatakse üleminekumeetmena jätkuvalt 

määruse 3821/85 sätteid, sealhulgas selle lisade sätteid, kuni käesolevas määruses osutatud 

rakendusaktide kohaldamise alguskuupäevani. 
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Artikkel 45 

 

Kehtetuks tunnistamine 

 

Käesolevaga tunnistatakse määrus (EMÜ) nr 3821/85 kehtetuks. Viiteid kehtetuks tunnistatud 

määrusele tõlgendatakse viidetena käesolevale määrusele. Määruse nr 3821/85 alusel võetud 

meetmed on jätkuvalt kehtivad. 

 

Artikkel 46 

 

Jõustumine 

 

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamisele järgneval päeval. 

 

Artiklis 44 sätestatud üleminekumeetmete puudumisel kohaldatakse käesolevat määrust alates 

kahe aasta möödumisest selle jõustumisest, välja arvatud artiklite 19, 30 ja 43 sätted, mida 

kohaldatakse alates ühe aasta möödumisest käesoleva määruse jõustumisest. 

 

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõigis liikmesriikides. 

Brüssel, 

 

 

Euroopa Parlamendi nimel Nõukogu nimel 

president  eesistuja 

 

 

_________________ 


