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Lisa32 
 
Sõidumeerik 
 
Üldsätted 
 
I peatükk – Tüübikinnitus 
 
Artikkel 1 
 
Käesoleva peatüki kohaldamisel tähendab „sõidumeerik” „sõidumeerikut või selle 
osasid”. 
 
Valmistaja või tema esindaja esitab lepinguosalisele sõidumeerikutüübi, salvestuslehe 
näidise või mälukaardi tüübikinnitustaotluse koos asjakohaste spetsifikatsioonidega. 
Sõidumeerikutüübi, salvestuslehe näidise või mälukaardi tüübikinnitustaotluse võib 
esitada ainult ühele lepinguosalisele. 
 
Artikkel 2 
 
Lepinguosaline annab tüübikinnituse igale sõidumeerikutüübile, salvestuslehe näidisele 
või mälukaardile, mis vastab käesoleva lisa 1. või 1B liites toodud nõuetele, tingimusel 
et lepinguosalisel on võimalus kontrollida valmistatavate mudelite vastavust kinnitatud 
algtüübile. 
 
1B liites osutatud sõidumeerikule ei või anda tüübikinnitust enne, kui kogu süsteem 
(sõidumeerik, juhikaart ja käigukasti elektrilised ühendused) on võltsimiskindel ega 
lase muuta sõiduaega puudutavaid andmeid. Selle tuvastamiseks vajalikud katsed 
peavad läbi viima tänapäevaste võltsimismeetoditega kursis olevad eksperdid. 
 
Iga kinnitatud tüübi muudatus või täiendus peab saama täiendava tüübikinnituse 
algtüübi kinnitanud lepinguosaliselt. 
 
Artikkel 3 
 
Lepinguosalised annavad taotlejale 2. liites toodud näidise kohase tüübikinnitusmärgi 
igale artikli 2 kohaselt tüübikinnituse saanud sõidumeerikutüübile, salvestuslehe 
näidisele või mälukaardile. 
 
Artikkel 4 
 
Lepinguosalise pädevad asutused, kellele on esitatud tüübikinnitustaotlus, saadavad iga 
sõidumeerikutüübi, salvestuslehe näidise või mälukaardi kohta, mille nad 
tüübikinnituse annavad või millele tüübikinnituse andmisest nad keelduvad, ühe kuu 
jooksul teiste lepinguosaliste asutustele kas tüübikinnitustunnistuse koopia koos 
asjakohaste spetsifikatsioonide koopiatega või teate tüübikinnituse andmisest 
keeldumise kohta; keeldumise korral peavad nad oma otsust põhjendama. 
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2 
 

Artikkel 5 
 
1. Kui artikli 2 sätete kohaselt tüübikinnituse andnud lepinguosaline avastab, et 
teatav sõidumeerik, salvestusleht või mälukaart, millel on tema antud tüübikinnitusmärk, 
ei vasta kinnitatud algtüübile, võtab ta tarvitusele vajalikud abinõud, et tagada 
tootmisnäidiste vastavus kinnitatud algtüübile. Tarvitusele võetavad abinõud võivad 
vajaduse korral hõlmata tüübikinnituse tühistamist. 
2. Tüübikinnituse andnud lepinguosaline tühistab tüübikinnituse, kui tüübikinnituse 
saanud sõidumeerik, salvestusleht või mälukaart ei vasta käesoleva lisa või selle liidete 
sätetele või kui selle kasutamisel ilmneb mingisugune üldine viga, mille tagajärjel seda 
ei saa kasutada ettenähtud otstarbel. 
 
3. Kui teine lepinguosaline teatab tüübikinnituse andnud lepinguosalisele lõigetes 1 
ja 2 nimetatud juhtudest, peab viimane pärast esmalt nimetatud lepinguosalisega 
konsulteerimist võtma tarvitusele nimetatud lõigetes sätestatud abinõud, kui lõikes 5 ei ole 
sätestatud teisiti. 
 
4. Lepinguosaline, kes avastab mingi lõikes 2 nimetatud juhuse, võib ajutiselt 
keelata sõidumeeriku, salvestuslehe või mälukaardi turustamise ja kasutamise. Sama 
kehtib ka lõikes 1 nimetatud juhul, kui sõidumeeriku, salvestuslehe või mälukaardi 
valmistamine on vabastatud esmakontrollist ja kui valmistaja ei ole pärast nõuetekohast 
hoiatust viinud seadet vastavusse kinnitatud mudeli või käesoleva lisa nõuetega. 
 
Lepinguosaliste pädevad asutused teatavad igal juhul üksteisele ühe kuu jooksul 
tüübikinnituse tühistamisest või muudest lõigete 1, 2, ja 3 kohaselt võetud abinõudest 
ning nende põhjustest. 
 
5. Kui tüübikinnituse andnud lepinguosaline vaidlustab talle teatatud lõigetes 1 ja 2 
toodud juhtude olemasolu, peavad asjaomased lepinguosalised püüdma vaidluse 
lahendama. 
 
Artikkel 6 
 
1. Salvestuslehe näidise tüübikinnitustaotluse esitaja teatab taotluses, mis tüüpi 
sõidumeerikutes kavatsetakse kõnealust salvestuslehte kasutada, ja esitab salvestuslehe 
katsetamiseks sobivat tüüpi sõidumeerikud. 
 
2. Lepinguosalise pädevad asutused märgivad tüübikinnitustunnistusele 
sõidumeerikutüübi või -tüübid, milles seda salvestuslehte võib kasutada. 
 
Artikkel 7 
 
Lepinguosaline ei või keelduda registreerimast sõidumeerikuga varustatud sõidukit 
ega keelata sellist sõidukit ekspluatatsiooni võtta ühelgi põhjusel, mis on seotud 
sellele sõidukile sellise seadme paigaldamisega, kui sõidumeerikul on artiklis 3 
osutatud tüübikinnitusmärk ja artiklis 9 osutatud paigaldusplaat. 
 
Artikkel 8 
 
Kõikides käesoleva lisa põhjal tehtud otsustes sõidumeerikutüübi, salvestuslehe 
näidise või mälukaardi tüübikinnituse andmisest keeldumise või tühistamise kohta 
tuleb üksikasjalikult ära tuua keeldumise või tühistamise põhjused. Otsusest tuleb 
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teatada sellest huvitatud lepinguosalisele, keda tuleb samal ajal teavitada tema 
käsutuses olevatest teise lepinguosalise seaduste kohastest õiguskaitsevahenditest ja 
nende kasutamise tähtaegadest. 
 
 
II peatükk – Paigaldamine ja kontroll 
 
Artikkel 9 
 
1. Sõidumeerikut võivad paigaldada või remontida ainult sellised paigaldajad või 
töökojad, keda lepinguosalise pädevad asutused on selleks volitanud pärast seda, kui 
nad on teada saanud asjaomase valmistaja seisukoha. 
 
Volitatud töökodade ja paigaldajate kaartide kehtivus ei ületa üht aastat. 
 
Kui volitatud töökojale või paigaldajale väljaantud kaart vajab pikendamist, on 
vigastatud, ei tööta õigesti, on kadunud või varastatud, annab asutus viie tööpäeva 
jooksul pärast vastavasisulise üksikasjaliku taotluse saamist asenduskaardi. 
 
Kui vana kaardi asemele antakse välja uus kaart, peab uuel kaardil olema sama töökoja 
infonumber, kuid indeksit suurendatakse ühe võrra. Kaarti väljaandev asutus peab 
kadunud, varastatud ja defektsete kaartide registrit. 
 
Liikmesriigid võtavad tarvitusele kõik vajalikud abinõud, et vältida volitatud 
paigaldajatele ja töökodadele jagatud kaartide võltsimist. 
 
2. Volitatud paigaldaja või töökoda paneb paigaldatud plommidele erimärgi ja 
lisaks sellele sisestab 1B liite kohase sõidumeeriku kohta elektroonilised turvaandmed 
eelkõige ehtsuskontrolli tarvis. Iga lepinguosalise pädevad asutused peavad kasutatud 
märkide ja elektrooniliste turvaandmete ning volitatud töökodade ja paigaldajate 
kaartide registrit. 
 
3. Lepinguosaliste pädevad asutused saadavad üksteisele volitatud paigaldajate ja 
töökodade ning neile väljaantud kaartide loetelud, samuti kasutatud märkide ja 
elektrooniliste turvaandmetega seotud vajaliku teabe koopiad. 
 
4. 1. või 1B liite nõuete kohaselt paigaldatud paigaldusplaat tõendab, et 
sõidumeeriku paigaldamine toimus käesoleva lisa nõuete kohaselt. 
 
5. Pädevate asutuste volitatud paigaldajad või töökojad võivad plommi eemaldada 
käesoleva artikli lõike 1 sätete kohaselt või käesoleva lisa 1. või 1B liites kirjeldatud 
asjaoludel. 
 
III peatükk – Sõidumeeriku kasutamine 
 
Artikkel 10 
 
Tööandja ja juhid tagavad ühelt poolt sõidumeeriku ja teiselt poolt juhikaardi korrektse 
toimimise ja õige kasutamise, kui juht peab sõitma sõidukiga, millele on paigaldatud 
1B liite kohane sõidumeerik. 
 



4 
 

Artikkel 1133 
 
1. Tööandja annab 1. liite kohase sõidumeerikuga varustatud sõidukite juhtidele 
piisava arvu salvestuslehti, pidades silmas lehtede isiklikku olemust, tööaja pikkust 
ning võimalikku kohustust asendada lehed, mis on rikutud või mille volitatud 
kontrolliametnik on ära võtnud. Tööandja annab juhtidele ainult tüübikinnitusega 
salvestuslehed, mis sobivad kasutamiseks sõidukile paigaldatud sõidumeerikus. 
 
Kui sõidukile on paigaldatud 1B liite kohane sõidumeerik, tagavad tööandja ja juht, et 
võttes arvesse tööaja pikkust on kontrolli korral võimalik teha korrektselt IB liites 
osutatud taotluse kohane trükkimine. 
 
2. a) Ettevõtja säilitab salvestuslehed ja väljatrükid – kui väljatrükid on artikli 12 
lõike 1 kohaselt olemas – kronoloogilises järjekorras ja loetaval kujul vähemalt aasta 
pärast nende kasutamist ning väljastab asjaomastele juhtidele nende taotluse korral 
koopiad. Lisaks sellele väljastab ettevõtja asjaomastele juhtidele nende taotluse korral 
juhikaartidelt allalaaditud andmete koopiad ja koopiate paberkandjal väljatrükid. 
Salvestuslehed, väljatrükid ja allalaaditud andmed esitatakse või antakse üle mis tahes 
volitatud kontrolliametniku nõudmisel. 
 
b) Ettevõtja, kes kasutab käesoleva kokkuleppe reguleerimisalasse kuuluvaid 
sõidukeid, millele on paigaldatud käesoleva lisa 1B liite kohane sõidumeerik, tagab et: 
 

i) kõik andmed laetakse salvestusseadmelt ja juhikaardilt regulaarselt alla 
vastavalt lepinguosalise nõuetele ja et olulised andmed laetakse alla lühemate 
ajavahemike tagant, et tagada kõigi veoettevõtja poolt või veoettevõtja heaks 
teostatud tegevustega seotud andmete allalaadimine; 

 
ii) kõiki nii salvestusseadmelt kui ka juhikaardilt allalaetud andmeid 
talletatakse pärast salvestamist vähemalt 12 kuud ja need muudetakse 
kontrollivale ametnikule tema nõudmisel ettevõtja valdustes kas otseselt või 
kaudselt ligipääsetavaks. 

 
Käesoleva lõike tähenduses tõlgendatakse mõistet „allalaadimine” 1B liite I peatüki 
punktis s sätestatud määratluse kohaselt. 
 
3. 1B liites määratletud juhikaardi annab juhi taotlusel välja selle lepinguosalise 
pädev asutus, kelle territooriumil on juhi alaline elukoht. 
 
Lepinguosaline võib nõuda juhikaardi omamist igalt juhilt, kelle suhtes kehtivad 
kokkuleppe sätted ja kelle alaline elukoht on tema territooriumil. 
 
a) Käesolevas kokkuleppes tähendab „alaline elukoht” kohta, kus isik tavaliselt elab, 
see on iga kalendriaasta jooksul vähemalt 185 päeva seoses isiklike ja tööalaste 
sidemetega või juhul kui isikul tööalased sidemed puuduvad, seoses isiklike sidemetega, 
millest ilmneb nimetatud isiku märkimisväärne seos tema elukohaga. 
 
Kuid sellise isiku alaliseks elukohaks, kelle tööalased sidemed on isiklikest sidemetest 
erinevas kohas ja kes seega elab vaheldumisi erinevates kohtades, mis asuvad kahe või 
enama lepinguosalise territooriumil, loetakse tema isiklike sidemetega seotud kohta, 
tingimusel et see isik pöördub sinna regulaarselt tagasi. Viimane tingimus ei pea 
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olema täidetud, kui isik elab lepinguosalise territooriumil selleks, et täita tähtajalist 
tööülesannet. 
 
b) Juhid esitavad tõendi oma alalise elukoha kohta mis tahes sobival viisil, näiteks 
isikutunnistuse või mis tahes muu kehtiva dokumendi näol. 
 
c) Juhikaarti väljaandvad lepinguosalise pädevad asutused võivad nõuda lisateavet 
või -tõendeid, kui neil on kahtlusi vastavalt punktile b alalise elukoha kohta tehtud 
avalduse kehtivuse suhtes või teatava erikontrolli läbiviimiseks. 
 
d) Juhikaarti väljaandva lepinguosalise pädev asutus tagab võimaluse piires, et 
taotleja ei oleks juba kehtiva juhikaardi omanik. 
 
4. a) Lepinguosalise pädev asutus isikustab juhikaardi 1B liite sätete kohaselt. 
 
Juhikaardi kehtivus ei ületa viit aastat. 
 
Juhil võib olla ainult üks kehtiv juhikaart. Juhil on lubatud kasutada ainult enda 
isikustatud juhikaarti. Juht ei tohi kasutada juhikaarti, mis on defektne või mille 
kehtivusaeg on lõppenud. 
 
Kui vana juhikaardi asemele antakse välja uus juhikaart, peab uuel kaardil olema sama 
juhikaardi väljaandmisnumber, kuid indeksit suurendatakse ühe võrra. Väljaandev asutus 
peab registrit väljaantud, varastatud, kadunud ja defektsete juhikaartide kohta vähemalt 
nende kehtivuse jooksul. 
 
Kui juhikaart on vigastatud, ei tööta õigesti, on kadunud või varastatud, annab asutus 
viie tööpäeva jooksul pärast vastavasisulise üksikasjaliku taotluse saamist 
asenduskaardi. 
 
Kui taotletakse sellise kaardi uuendamist, mille kehtivusaeg hakkab lõppema, annab 
asutus uue kaardi enne kehtivusaja lõppkuupäeva, kui taotlus on esitatud artikli 12 
lõike 1 neljandas lõigus sätestatud tähtaja piires. 
 
b) Juhikaarte antakse välja ainult neile taotlejaile, kelle suhtes kohaldatakse 
käesoleva kokkuleppe sätteid. 
 

c) Juhikaart on isiklik. Kaarti ei tohi selle ametliku kehtivusaja jooksul tühistada 
ega selle kehtivust peatada ühelgi põhjusel, välja arvatud juhul, kui lepinguosalise 
pädev asutus leiab, et kaart on võltsitud, või kui juht kasutab kaarti, mis ei ole tema 
oma, või kui omanduses olev kaart on saadud valeandmete ja/või võltsitud 
dokumentide alusel. Kui selliseid kehtivuse peatamise või tühistamismeetmeid võtab 
muu lepinguosaline kui juhikaardi väljaandnud lepinguosaline, tagastab esimene kaardi 
selle väljaandnud lepinguosalise asutustele ja esitab tagastamise põhjused. 
 
d) Lepinguosaliste väljaantud juhikaarte tunnustatakse vastastikku. 
 
Kui lepinguosalise väljaantud kehtiva juhikaardi omanik on asunud alaliselt elama teise 
lepinguosalise territooriumil, võib ta paluda oma kaardi vahetamist samaväärse 
juhikaardi vastu; vahetust teostava lepinguosalise kohustuseks on vajaduse korral 
kontrollida, kas esitatud kaart tegelikult veel kehtib. 
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Vahetust teostavad lepinguosalised tagastavad vana kaardi väljaandnud 
lepinguosalise asutustele ja esitavad tagastamise põhjused. 
 
e) Kui lepinguosaline asendab või vahetab välja juhikaardi, registreerib see 
lepinguosaline asendamise või vahetuse, samuti iga järgneva asenduse või uuenduse. 
 
f) Lepinguosalised võtavad juhikaartide võltsimise vältimiseks tarvitusele kõik 
vajalikud abinõud. 
 
5. Lepinguosalised tagavad, et käesoleva kokkuleppe täitmise kontrolliks 
vajalikke andmeid, mis salvestatakse ja talletatakse sõidumeerikuga käesoleva lisa 
1B liite kohaselt, saab talletada ja teha kättesaadavaks 365 päeva jooksul pärast nende 
salvestamiskuupäeva ning et neid saab teha kättesaadavaks tingimustel, mis tagavad 
andmete turvalisuse ja täpsuse. 
 
Lepinguosalised võtavad tarvitusele kõik vajalikud abinõud tagamaks, et 
sõidumeeriku edasimüümine või mahakandmine ei pärsiks eelkõige käesoleva lõike 
rahuldavat kohaldamist. 
 
Artikkel 1234 
 
1. Juhid ei tohi kasutada määrdunud või vigastatud salvestuslehti või juhikaarti. 
Seetõttu tuleb salvestuslehti või juhikaarti piisavalt kaitsta. 
 
Kui registreeritud andmetega salvestusleht või juhikaart saab vigastada, lisab juht 
vigastatud salvestuslehe või juhikaardi varulehe või asjakohase lehe juurde, millega see 
asendati. 
 
Kui juhikaart on vigastatud, ei tööta õigesti, on kadunud või varastatud, esitab juht 
seitsme kalendripäeva jooksul asenduskaardi saamise taotluse selle lepinguosalise 
pädevatele asutustele, kelle territooriumil on tema alaline elukoht. 
 
Kui juht soovib oma juhikaarti uuendada, esitab ta hiljemalt 15 tööpäeva enne kaardi 
aegumise kuupäeva taotluse selle lepinguosalise pädevatele asutustele, kelle 
territooriumil on tema alatine elukoht. 
 
2. a) Juht kasutab salvestuslehti või juhikaarti iga päev, mil ta sõidukit juhib, ning 
alates hetkest, kui ta sõiduki üle võtab. Salvestuslehte või juhikaarti ei võeta välja enne 
ööpäevase tööperioodi lõppu, kui selle väljavõtmine ei ole lubatud muul viisil lubatud. 
Ühtki salvestuslehte või juhikaarti ei tohi kasutada pikema aja jooksul kui see, milleks 
see on ette nähtud. 
 
Kui 1B liite kohase sõidumeerikuga varustatud sõidukil on mitu juhti, tagab iga juht, et 
tema juhikaart sisestatakse sõidumeeriku õigesse avasse. 
 
b) Kui juht ei viibi sõidukis ega saa seetõttu sõidukisse paigaldatud sõidumeerikut 
kasutada, tuleb lõike 3 teise taande punktides b, c ja d osutatud ajavahemikud: 
 

i) kui sõidukile on paigaldatud 1. liite kohane sõidumeerik, kanda 
salvestuslehele käsitsi, automaatse registreerimise või muude vahendite abil 
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loetavalt ja salvestuslehte määrimata, või 
 

ii) kui sõidukile on paigaldatud 1B liite kohane sõidumeerik, kanda 
juhikaardile sõidumeeriku manuaalse sisestusseadme abil. 

 
c) Kui sõidukil on mitu juhti, muudavad juhid salvestuslehti vajaduse korral nii, et 
allpool lõike 3 teise taande punktides b, c ja d osutatud teave registreeritaks sõidukit 
tegelikult juhtiva juhi salvestuslehel. 
 
3. Juht: 
 

- tagab salvestuslehel registreeritud aja vastavuse sõiduki 
registreerimisriigi ametlikule ajale; 

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

 
a) tähisega  või 35: sõiduaeg; 

 
b) tähisega  või 36: kõik muud tööajad; 

 
c) tähisega  või 37: muud valmisolekuajad, sealhulgas: 

 
- ooteaeg, st aeg, mille jooksul juhid peavad olema oma töökohal 
ainult väljasõidukutsele vastamiseks, sõidu jätkamiseks või muu töö 
tegemiseks, 

 
- sõidu ajal juhi kõrval veedetud aeg, 

 
- sõidu ajal voodis oldud aeg; 

 
d) tähisega            või 38: töövaheajad ja ööpäevased puhkeperioodid. 

 
4. Iga lepinguosaline võib lubada, et tema territooriumil registreeritud sõidukites 
kasutatavatel salvestuslehtedel registreeritakse kõik lõike 3 teise taande punktides b ja c 
osutatud ajad tähisega . 
 
5. Iga asjaomane meeskonnaliige 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 ta on määratud tööle, nii 
salvestuslehele kantud esimese reisi alguses kui ka salvestuslehe kasutamise ajal, kui 
tuleb sõidukit vahetada; 

                                                           
35 Digitaalse sõidumeeriku puhul kasutatavad sümbolid. 
36 Digitaalse sõidumeeriku puhul kasutatavad sümbolid. 
37 Digitaalse sõidumeeriku puhul kasutatavad sümbolid. 
38 Digitaalse sõidumeeriku puhul kasutatavad sümbolid. 
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d) läbisõidumõõdiku näidu: 
 

-  esimese salvestuslehele kantud sõidu alguses, 
 

-  viimase salvestuslehele kantud sõidu lõpus, 
 

- kui tööpäeva jooksul vahetatakse sõidukit (eelmise sõiduki näit ja talle 
määratud uue sõiduki näit); 

 
e) vajaduse korral sõiduki vahetamise aeg. 
 
5a. Juht sisestab 1B liite kohasesse sõidumeerikusse nende riikide tähised, kus ta 
ööpäevast tööperioodi alustab ja kus ta selle lõpetab. 
 
Eespool nimetatud andmete sisestamise käivitab juht ning see võib toimuda täielikult 
käsitsi või automaatselt, kui sõidumeerik on ühendatud satelliitseiresüsteemiga. 
 
6. 1. liites määratletud sõidumeerik peab olema konstrueeritud nii, et volitatud 
kontrolliametnik saaks pärast sõidumeeriku avamist vajaduse korral lugeda 
kontrollimisele eelnenud üheksa tunni andmeid salvestuslehte pöördumatult 
deformeerimata, vigastamata või määrimata. 
 
Lisaks sellele peab sõidumeerik olema konstrueeritud nii, et oleks võimalik korpust 
avamata kindlaks teha, et registreerimine toimub. 
 
7. a) Kui juht juhib sõidukit, millele on paigaldatud 1. liite kohane sõidumeerik, peab 
ta suutma kontrolliametnikule tema nõudmisel igal ajal esitada: 
 

i) jooksva nädala salvestuslehed ja juhi poolt eelnenud 15 kalendripäeval 
kasutatud salvestuslehed; 

 
ii) juhikaardi selle olemasolu korral ja 

 
iii) kõik jooksva nädala ja eelnenud 15 kalendripäeva jooksul tehtud 
käsikirjalised kanded ja väljatrükid, mis on ette nähtud käesoleva kokkuleppega. 

 
Alates käesoleva kokkuleppe artiklis 13a kindlaks määratud kohaldamiskuupäevast 
hõlmavad alapunktides i ja iii osutatud ajavahemikud jooksvat päeva ja eelnenud 
28 kalendripäeva. 
 
b) Kui juht juhib sõidukit, millele on paigaldatud 1B liite kohane sõidumeerik, peab 
ta suutma kontrolliametnikule tema nõudmisel igal ajal esitada: 
 

i) oma juhikaardi; 
 

ii) kõik jooksva nädala ja eelnenud 15 kalendripäeva jooksul tehtud 
käsikirjalised kanded ja väljatrükid, mis on ette nähtud käesoleva kokkuleppega; 

 
iii) salvestuslehed eelmises alapunktis osutatud ajavahemiku kohta, kui ta 
juhtis sellel ajavahemikul sõidukit, millele on paigaldatud 1. liite kohane 
sõidumeerik. 
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Alates käesoleva kokkuleppe artiklis 13a kindlaks määratud kohaldamiskuupäevast 
hõlmab alapunktis ii osutatud ajavahemik jooksvat päeva ja eelnenud 28 kalendripäeva. 
 
c) Volitatud kontrolliametnik võib käesoleva kokkuleppe täitmise kontrolliks 
analüüsida salvestuslehti, kuvada ekraanile või trükkida välja sõidumeerikus või 
juhikaardil salvestatud andmeid või kui see ei ole võimalik, analüüsida mis tahes muud 
tõendusmaterjali, näiteks artikli 13 lõikes 2 või 3 sätestatud dokumenti, mis õigustab 
sätte täitmata jätmist. 
 
8. Andmeid, mis on registreeritud salvestuslehel, salvestatud sõidumeerikusse või 
juhikaardile või 1B liites määratletud sõidumeeriku väljatrükil, on keelatud võltsida, 
varjata või hävitada. Sama kehtib ka sõidumeeriku, salvestuslehe või juhikaardiga 
manipuleerimise kohta, mis võib kaasa tuua andmete ja/või trükitud teabe võltsimise, 
varjamise või hävitamise. Sõidukis ei tohi olla ühtegi seadet, mida saaks kasutada sellisel 
otstarbel. 
 
Artikkel 1339 
 
1. Sõidumeeriku rikke või tõrgete korral laseb tööandja selle volitatud paigaldajal või 
töökojal parandada niipea, kui asjaolud võimaldavad. 
 
Kui sõidukil ei ole võimalik pöörduda tööandja territooriumile tagasi ühe nädala jooksul 
alates rikke või tõrgete ilmnemisest, tehakse remont teel. 
 
Lepinguosaliste meetmetega võib anda pädevatele asutustele volitused keelata sõiduki 
kasutamine, kui rikked või tõrked ei ole eelmiste lõikude kohaselt parandatud. 
 
2. a) Kui seade ei tööta või ei tööta õigesti, märgib juht salvestuslehele või -lehtedele 
või salvestuslehele lisatavale ajutisele lehele või juhikaardile, kuhu ta kannab tema 
tuvastamist võimaldavad andmed (nimi ja juhiloa number või nimi ja juhikaardi 
number), sealhulgas allkirja, kogu teabe erinevate ajavahemike kohta, mida sõidumeerik 
enam korrektselt ei salvesta või välja ei trüki. 
 
b) Kui juhikaart on vigastatud, ei tööta õigesti, on kadunud või varastatud või ei ole 
juhi valduses, peab juht: 
 

i) oma teekonna alguses välja trükkima andmed tema juhitud sõiduki kohta 
ja kandma väljatrükile: 

 
- juhi tuvastamist võimaldavad andmed (nimi ja juhiloa number või 
nimi ja juhikaardi number), sealhulgas allkirja; 

 
- artikli 12 lõike 3 teise taande punktides b, c ja d osutatud 
ajavahemikud; 

 
ii) oma teekonna lõpul välja trükkima andmed sõidumeeriku poolt 
salvestatud ajavahemike kohta, märkima üles sõidumeeriku poolt salvestamata 
ajavahemikud, mil ta pärast sõidu alguses koostatud väljatrükki tegi muud tööd, 
oli valmisolekuseisundis või võttis puhkeaja, ning kandma sellele dokumendile 

                                                           
39 Muudetud 6. muudatusega. 
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juhi tuvastamist võimaldavad andmed (nimi ja juhiloa number või nimi ja 
juhikaardi number), sealhulgas allkirja. 

 
3. Kui juhikaart on vigastatud või ei tööta õigesti, tagastab juht juhikaardi selle 
lepinguosalise pädevale asutusele, kelle territooriumil on ta alaline elukoht. Juhikaardi 
vargusest tuleb varguse toimumise riigi pädevatele asutustele ametlikult teatada. 
 
Juhikaardi kaotamisest tuleb kaardi välja andnud lepinguosalise pädevatele asutustele 
ja alalise elukoha lepinguosalise pädevatele asutustele (kui need on erinevad) 
ametlikult teatada. 
 
Juht võib ilma juhikaardita jätkata juhtimist maksimaalselt 15 kalendripäeva või 
pikema aja vältel, kui see on vajalik sõiduki tagasijõudmiseks tööandja territooriumile, 
tingimusel et tal on võimalik tõestada juhikaardi esitamise või kasutamise võimatust 
sellel ajal. 
 
Kui juhi alalise elukoha lepinguosalise ametiasutused on erinevad kaardi väljaandnud 
ametiasutustest ja kui viimastele esitatakse taotlus juhikaardi uuendamiseks, 
asendamiseks või vahetamiseks, teavitavad nad vana kaardi välja andnud ametiasutusi 
kaardi uuendamise, asendamise või vahetamise täpsetest põhjustest. 
 
Artikkel 14 
 
1. Vastavalt kokkuleppe artikli 13 lõike 2 punktile b peavad lepinguosalise 
territooriumil registreeritud sõiduki juhid, kellele pädevad asutused ei ole veel suutnud 
välja anda juhikaarti ja kes juhivad nimetatud artikli lõikes 1 osutatud 
üleminekuperioodil rahvusvahelises liikluses sõidukit, millele on paigaldatud lisa 
1B liite kohane sõidumeerik, kontrolliametniku nõudmisel esitama jooksva nädala 
väljatrükid ja/või salvestuslehed ning igal juhul eelmise nädala viimase sõidupäeva 
väljatrüki ja/või salvestuslehe. 
 
2. Lõiget 1 ei kohaldata nende sõidukite juhtidele, mis on registreeritud riigis, kus 
juhikaardi kasutamine on kohustuslik. Kontrolliametniku nõudmisel esitavad juhid 
siiski väljatrükid. 
 
3. Lõikes 1 osutatud väljatrükkidele tuleb kanda juhi tuvastamist võimaldavad 
andmed (nimi ja juhiloa number), sealhulgas allkiri.
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1. liide40 
 
 
Sõidumeeriku konstruktsiooni-, katse-, paigaldamis- ja 
kontrollinõuded 
 
 

I. Mõisted 
 
Käesolevas liites on: 
 
a) „sõidumeerik” maanteesõidukile paigaldamiseks mõeldud seade, mis näitab ja 
registreerib automaatselt või poolautomaatselt nende sõidukite liikumise ja nende 
juhtide teatud tööperioodid; 
 
b) „salvestusleht” registreeritud andmete vastuvõtmiseks ja säilitamiseks mõeldud 
leht, mis pannakse sõidumeerikusse ja millele sõidumeeriku märgistusseadmed 
kannavad pidevalt salvestatava teabe; 
 
c) „sõidumeeriku tegur” sisendsignaali arvväärtus, mis on vajalik läbisõidetud 
vahemaa 1 km näitamiseks ja registreerimiseks; seda tegurit väljendatakse kas pööretes 
kilomeetri kohta (k = … p/km) või impulssides kilomeetri kohta (k = … imp/km); 
 
d) „sõiduki tunnustegur” sõidumeerikuga ühenduses oleva sõiduki osa (käigukasti 
aeglane võll) väljastatud väljundsignaal, kui sõiduk läbib tavalistes katsetingimustes 
1 km vahemaa (vt käesoleva liite VI peatüki lõige 4). Sõiduki tunnustegurit 
väljendatakse kas pööretes kilomeetri kohta (W = … p/min) või impulssides kilomeetri 
kohta (W = … imp/km); 
 
e) „rehvide tegelik ümbermõõt” liikuva sõiduki eri rataste (vedavate rataste) poolt 
ühe täispöörde ajal keskmiselt läbitud vahemaa. Selle vahemaa mõõtmine peab 
toimuma tavalistes katsetingimustes (vt käesoleva liite VI peatüki lõige 4) ja seda 
väljendatakse kujul l = … mm. 
 
 

II. Sõidumeeriku üldiseloomustus ja funktsioonid 
 
Sõidumeerik peab suutma registreerida: 
 
1. sõiduki läbisõitu; 
 
2. sõiduki kiirust; 
 
3. sõiduaega; 
 
4. muud töö- või valmisolekuaega; 
 
5. töövaheaegu ja ööpäevaseid puhkeperioode; 
                                                           
40 Muudetud 2. muudatusega. 
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6. salvestuslehe karbi avamisi; 
 
7. elektroonilise sõidumeeriku puhul, mis töötab läbisõidu- ja kiirusandurilt 
tulevate elektrisignaalide põhimõttel, iga 100 millisekundit ületavat katkestust 
registreerimisseadme (välja arvatud valgustuse) ning läbisõidu- ja kiirusanduri 
toiteahelas ning igat läbisõidu- ja kiirusanduri sisendsignaali katkestust. 
 
Kahe juhiga sõiduki sõidumeerik peab suutma samaaegselt, kuid selgesti eristatavalt ja 
kahele erinevale lehele üksikasjalikult registreerida punktides 3, 4 ja 5 nimetatud ajad. 
 
 

III. Sõidumeeriku konstruktsiooninõuded 
 
 

A. Üldsätted 
 
1. Sõidumeerikus peavad olema: 
 
a) visuaalsed seadmed, mis näitavad: 
 

- läbitud vahemaad (läbisõidumõõdik), 
 

- kiirust (kiirusmõõdik), 
 

- aega (kell). 
 
b) Registreerimisseade, mis koosneb: 
 

- läbisõidumeerikust, 
 

- kiirusmeerikust, 
 

- ühest või mitmest III peatüki C osa punkti 4 nõuetele vastavast 
ajameerikust. 

 
c) Registreerimisseade, mis registreerib salvestuslehel eraldi: 
 

- salvestuslehe karbi iga avamise, 
 

- II peatüki punktis 7 määratletud elektroonilise sõidumeeriku puhul iga 
100 millisekundit ületava katkestuse sõidumeeriku (välja arvatud valgustuse) 
toiteahelas hiljemalt toite uuesti sisselülitamisel, 

 
- II peatüki punktis 7 määratletud elektroonilise sõidumeeriku puhul iga 
100 millisekundit ületava katkestuse läbisõidu- ja kiirusanduri toiteahelas ning 
iga läbisõidu- ja kiirusanduri sisendsignaali katkestuse. 

 
2. Kui sõidumeerikus on lisaks eelnimetatutele veel seadmeid, ei tohi need häirida 
kohustuslike seadmete nõuetekohast tööd ja lugemist. 
 
Sõidumeerik tuleb kinnitamiseks esitada koos kõigi selliste lisaseadmetega. 
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3. Materjalid 
 
a) Sõidumeeriku kõik koosteosad tuleb valmistada materjalidest, mis on küllalt 
stabiilsed ja millel on küllaldane mehhaaniline tugevus ning stabiilsed elektrilised ja 
magnetilised omadused. 
 
b) Sõidumeeriku koosteosa või selle valmistamiseks kasutatava materjali 
muudatuste puhul tuleb need enne valmistamisel kasutuselevõtmist esitada kinnitamiseks 
sõidumeerikule tüübikinnituse andnud asutusele. 
 
4. Läbisõidu mõõtmine 
 
Läbisõitu võib mõõta ja registreerida nii: 
 

- et selle hulka arvatakse nii edas- kui ka tagurpidi liikumine või 
 

- et selle hulka arvatakse ainult edaspidi liikumine. 
 
Tagurpidi liikumise registreerimine ei tohi mingil juhul mõjutada muude 
registreerimiste selgust ja täpsust. 
 
5. Kiiruse mõõtmine 

 
a) Kiiruse mõõtepiirkond peab vastama tüübikinnitustunnistusel märgitule. 
 
b) Mõõdiku omasagedus ja sumbumus peavad olema sellised, et kiirust näitavad ja 
registreerivad seadmed võivad mõõtpiirkonna ja lubatud hälvete piires jälgida 2 m/s2 
suuremate kiirenduste muutumist. 
 
6. Aja mõõtmine (kell) 
 
a) Kella käitamismehhanism peab paiknema salvestuslehe karbis; karbi iga 
avamine peab olema salvestuslehel automaatselt registreeritud. 
 
b) Kui salvestuslehte edasiliigutavat mehhanismi juhib kell, peab aeg, mille jooksul 
täielikult üleskeeratud kell käib õigesti, olema vähemalt 10% võrra pikem, kui seadmesse 
pandavale salvestuslehele registreeritav pikim aeg. 
 
7. Valgustus ja kaitse 
 
a) Sõidumeeriku visuaalsetel seadmetel peab olema piisav mittepimestav 
valgustus. 
 
b) Tavalistes kasutustingimustes peavad sõidumeeriku kõik sisemised osad olema 
kaitstud niiskuse ja tolmu eest. Lisaks sellele peavad need osad olema kaitstud 
omavolilise avamise eest karbiga, mida saab plommida. 
 
 

B. Visuaalsed seadmed 
 
1. Läbisõidumõõdik 
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a) Sõidumeeriku läbisõidumõõdiku vähim jaotus peab olema 0,1 km. 
Hektomeetreid näitavad numbrid peavad olema kilomeetrinumbritest selgelt 
eristatavad. 
 
b) Läbisõidumõõdiku numbrid peavad olema selgelt loetavad ja nende näiv kõrgus 
peab olema vähemalt 4 mm. 
 
c) Läbisõidumõõdiku näidu ulatus peab olema vähemalt 99 999,9 km. 
 
2. Kiirusmõõdik (spidomeeter) 
 
a) Kiirusmõõdiku skaala mõõtepiirkond peab olema ühtlaselt jaotatud 
vahemikesse 1, 2, 5 või 10 km tunnis. Kiirusskaala jaotuse väärtus (kahe järjestikuse 
märgi vahe) ei tohi ületada 10% selle skaala maksimaalsest kiirusenäidust. 
 
b) Mõõtepiirkonnast väljapoole jäävat ala ei nummerdata 
 
c) Iga 10kilomeetrilist tunnikiirust näitava skaalajaotuse vahe peab olema 
vähemalt 10 mm. 
 
d) Osutiga mõõdiku puhul ei tohi mõõdiku osuti ja sõidumeeriku esikülje vaheline 
kaugus ületada 3 mm. 
 
3. Ajamõõdik (kell) 
 
Ajamõõdik peab olema väljastpoolt sõidumeerikut nähtav ning selgelt, arusaadavalt ja 
ühetähenduslikult loetav. 
 
 

C. Registreerimisseadmed 
 

1. Üldsätted 
 
a) Olenemata salvestuslehe kujust (lint või ketas) peavad kõik seadmed olema 
varustatud tähisega, mis võimaldab salvestuslehte õigesti sisestada, et oleks tagatud kella 
näidatud aja ja salvestuslehel registreeritud kellaaja ühtsus. 
 
b) Salvestuslehte liigutav mehhanism peab tagama lehe lõtkudeta liikumise ja 
võimaldama lehte vabalt sisestada ja välja võtta. 
 
c) Kettakujulise salvestuslehe edasiliikumist peab juhtima kellamehhanism. Sel 
juhul peab salvestuslehe pöördliikumine olema pidev ja ühtlane, vähemalt 7 mm tunnis, 
mõõdetuna kiiruse registreerimisala äärt tähistava siseringjoone juurest. 
 
Kui lindikujulise salvestuslehe edasiliikumist juhib kellamehhanism, peab lehe 
edasinihutamiskiirus olema vähemalt 10 mm tunnis 
 
d) Sõiduki läbisõidu ja kiiruse ning salvestuslehe karbi avamise registreerimine 
peab toimuma automaatselt. 
 
2. Läbisõidu registreerimine 
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: 

 
a) Iga läbitud kilomeeter peab olema registreeritud vähemalt 1 mm muutusega 
vastavates koordinaatides. 
 
b) Läbisõit peab olema selgelt loetav isegi juhul, kui kiirus ulatub 
mõõtepiirkonna ülarajani. 
 
3. Kiiruse registreerimine 
 
a) Olenemata salvestuslehe kujust peab kiirust registreeriva kirjutusnõela tavaline 
liikumine olema sirgjooneline ja salvestuslehe liikumissuuna suhtes täisnurga all. 
 
Kirjutusnõela liikumine võib olla ka kõverjooneline, tingimusel et on täidetud 
järgmised nõuded: 
 

- kirjutusnõelaga tõmmatud joon peab olema risti kiiruse registreerimiseks 
reserveeritud ala keskmise ringjoonega (kettakujulise lehe puhul) või teljega 
(lindikujulise lehe puhul), 

 
- olenemata salvestuslehe kujust peab kirjutusnõelaga tõmmatud kõverjoone 
raadiuse suhe kiiruse registreerimiseks reserveeritud ala laiusesse olema vähemalt 
2,4:1, 

 
- ajaskaala jaotuste tähised registreerimisalas peavad olema sama raadiusega 
nagu kirjutusnõelaga tõmmatud joone raadius. Ajaskaala jaotus peab tähistama 
kuni ühetunnist aega. 

 
b) Iga 10 km tunnikiiruse muutus peab olema registreeritud vähemalt 1,5 mm 
muutusega vastavates koordinaatides. 
 
4. Aja registreerimine 
 
a) Sõidumeerik peab olema konstrueeritud nii, et sõiduaja registreerimine toimub 
alati automaatselt ja et vajaduse korral on võimalik lüliti abil eraldi registreerida 
järgmised ajad: 
 

i) tähisega  : sõiduaeg; 
 

ii) tähisega  : kõik muud tööajad; 
 

iii) tähisega   : muud valmisolekuajad, sealhulgas: 
 

- ooteaeg, st aeg, mille jooksul juhid peavad olema oma töökohal 
ainult väljasõidukutsele vastamiseks, sõidu jätkamiseks või muu töö 
tegemiseks, 

 
- sõidu ajal juhi kõrval veedetud aeg, 

 
- sõidu ajal voodis oldud aeg; 

 
iv) tähisega       : töövaheajad ja ööpäevased puhkeperioodid. 

Iga lepinguosaline võib lubada, et tema territooriumil registreeritud sõidukites 
kasutatavatel salvestuslehtedel registreeritakse kõik eespool alapunktides ii ja iii 
nimetatud ajad tähisega       . 
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b) Joonte kuju, nende suhtelise asendi ja vajaduse korral ka lõike 4 punktis a toodud 
tähise järgi peab olema võimalik selgelt eristada erinevaid aegu. 
 
Erinevad ajad peavad salvestuslehel üksteisest erinema vastavate joonte jämeduse poolest 
või mingil muul loetavuse ja hõlpsa arusaamise seisukohalt sama tõhusal viisil. 
 
 
c) Juhul kui sõiduki meeskonnas on mitu juhti, peab lõike 4 punktis a ette nähtud 
registreerimine toimuma iga juhi kohta eraldi salvestuslehele. Sel juhul peavad eri 
salvestuslehed edasi liikuma kas ühe mehhanismi või sünkroonselt töötavate eri 
mehhanismide abil. 
 
 

D.  Sulgurid 
 
1. Salvestuslehte või -lehti ja kella käitamismehhanismi sisaldav karp peab olema 
lukustatud. 
 
2. Iga salvestuslehte või -lehti ja kella käitamismehhanismi sisaldava karbi 
avamine peab olema automaatselt registreeritud salvestuslehel või -lehtedel. 
 
 

E.  Tähised 
 
1. Sõidumeeriku armatuurlaual peavad olema järgmised tähised: 
 

- läbisõidumõõdiku läbisõidunäidu lähedal teepikkuse ühiku lühend „km”, 
 

- kiirusskaala lähedal tähis „km/h”, 
 

- kiirusmõõdiku mõõtepiirkond kujul Vmin = … km/h, Vmax = … km/h. Seda 
tähistust ei ole vaja, kui see ilmneb seadme selgitusplaadilt. 

 
Neid nõudeid ei kohaldata enne 10. augustit 1970 tüübikinnituse saanud 
sõidumeerikutele. 
 
2. Selgitusplaat tuleb paigutada sõidumeerikusse ja sellel peavad olema järgmised 
paigaldatud sõidumeerikul nähtavad andmed: 
 

- seadme valmistaja nimi ja aadress, 
 

- valmistajanumber ja valmistamisaasta, 
 

- sõidumeeriku tüübikinnitusmärk, 
 

- seadme tegur kujul „k = … p/km” või „k = … imp/km”, 
 

- soovi korral kiiruse mõõtepiirkond punktis 1 näidatud kujul, 
 

- kui seadme tundlikkus kaldenurga suhtes võib mõjutada mõõdiku näitu lubatud 
hälbest enam, leitakse lubatud kaldenurk järgmiselt: 
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kus α on selle (õigesti paigaldatud) seadme horisontaaltasapinnas mõõdetud 
nurk, mille suhtes seade on kalibreeritud, ning kus β ja γ on kalibreerimisnurga 
suurimad lubatud kõrvalekalded α üles- või allapoole. 
 

 
F.  Visuaalsete ja registreerivate seadmete suurimad lubatud hälbed 

 
1. Katsestendil enne paigaldamist: 
 
a) läbitud vahemaa: 
 
± 1% tegeliku vahemaaga võrreldes, kui see vahemaa on vähemalt 1 km; 
 
b) kiirus: 
 
± 3 km/h tegeliku kiirusega võrreldes; 
 
c) aeg: 
 
2 minutit ööpäevas ja kuni 10 minutit 7 päeva jooksul, kui kella üleskeeramisjärgne 
käimisaeg ei ole sellest ajast lühem. 
 
2. Paigaldamisel: 
 
a) läbitud vahemaa: 
 
± 2% tegeliku vahemaaga võrreldes, kui see vahemaa on vähemalt 1 km; 
 
b) kiirus: 
 
± 4 km/h tegeliku kiirusega võrreldes; 
 
c) aeg: 
 
2 minutit ööpäevas või 
 
10 minutit 7 päeva jooksul. 
 
3. Kasutamisel: 
 
a) läbitud vahemaa: 
 
±  4% tegeliku vahemaaga võrreldes, kui see vahemaa on vähemalt 1 km; 
 
b) kiirus: 
 
± 6 km/h tegeliku kiirusega võrreldes; 
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c) aeg: 
 
2 minutit ööpäevas või 
 
10 minutit 7 päeva jooksul. 
 
4. Punktides 1, 2, ja 3 toodud suurimad lubatud hälbed kehtivad 
temperatuurivahemikus 0 ºC kuni 40 ºC, mõõdetuna seadme vahetus läheduses. 
 
5. Punktides 2 ja 3 toodud suurimate lubatud hälvete mõõtmine toimub VI peatüki 
nõuete kohaselt. 
 
 

IV.  Salvestusleht 
 

A.  Üldsätted 
 
1. Salvestusleht peab olema selline, et see ei takistaks seadme normaalset tööd, ja 
sellel registreeritud andmed peavad olema kustutamatud ning hõlpsasti loetavad ja 
äratuntavad. 
 
Salvestuslehed peavad tavalistes niiskus- ja temperatuuritingimustes säilitama oma 
mõõtmed ja neile salvestatud andmed. 
 
Peale selle peab igal meeskonnaliikmel olema võimalik märkida salvestuslehele seda 
vigastamata ja salvestuste loetavust mõjutamata järgmised andmed: 
 
a) salvestuslehe kasutusele võtmisel oma perekonna- ja eesnimi; 
 
b) salvestuslehe kasutusele võtmise kuupäev ja koht ning kasutuse lõpetamise 
kuupäev ja koht; 
 
c) iga talle määratud sõiduki registreerimisnumber, nii lehele märgitud esimese 
sõidu alustamisel kui ka lehe kasutamise ajal sõiduki vahetamise korral; 
 
d) läbisõidumõõdiku näit: 
 

- esimese salvestuslehele kantud sõidu alguses, 
 

- viimase salvestuslehele kantud sõidu lõpus, 
 

- kui tööpäeva jooksul vahetatakse sõidukit (eelmise sõiduki näit ja talle määratud 
uue sõiduki näit); 

 
e) sõiduki vahetamise aeg. 
 
Tehtud märked peavad tavaliste säilitamistingimuste puhul säilima selgesti loetavatena 
vähemalt ühe aasta. 
 
2. Olenemata salvestuslehe kujust peab salvestuslehel olema vähemalt 24tunnine 
registreerimismaht. 
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Kui katkematu registreerimismahu suurendamiseks ühendatakse personali sekkumiseta 
mitu ketast, peavad ketaste ühendused olema sellised, et ühelt kettalt teisele ülemineku 
kohal ei oleks registreerimises katkestusi ega kattuvusi. 
 
 

B.  Registreerimisalad ja nende jaotus 
 
1. Salvestuslehel peavad olema järgmised registreerimisalad: 
 

- üksnes kiiruse registreerimiseks reserveeritud ala; 
 

- üksnes läbisõidu registreerimiseks reserveeritud ala; 
 

- üks või mitu ala juhtide sõiduaja, muu tööaja ning töövaheaegade ja 
puhkeperioodide registreerimiseks. 

 
2. Kiiruse registreerimisala peab olema jaotatud kuni 20 km/h jaotusteks. Igale 
skaalatähisele vastav kiirus peab olema märgitud numbritega selle tähise juures. 
Registreerimisalas peab vähemalt korra esinema lühend „km/h”. Skaala viimane tähis 
peab ühtima mõõtepiirkonna ülarajaga. 
 
3. Läbisõidu registreerimisala peab paiknema nii, et läbitud kilomeetrite arvu oleks 
võimalik raskusteta lugeda. 
 
4. Punktis 1 nimetatud aegade registreerimiseks reserveeritud ala või alad peavad 
olema tähistatud nii, et erinevaid aegu oleks võimalik üksteisest selgesti eristada. 
 
 

C. Salvestuslehele trükitavad andmed 
 
Igale salvestuslehele peavad olema trükitud järgmised andmed: 
 

- valmistaja nimi ja aadress või kaubamärk; 
 

- salvestuslehe tüübikinnitusmärk; 
 

- selle sõidumeerikutüübi või nende sõidumeerikutüüpide tüübikinnitusmärk, 
milles lehte saab kasutada; 

 
- kiiruse mõõtepiirkonna ülaraja trükituna km/h-s. 

 
Vähimaks lisanõudeks iga salvestuslehe kohta on see, et ajaskaala jaotus peab 
olema trükitud nii, et aega saab otse lugeda 15minutiliste ajavahemike kaupa, 
kusjuures iga 5minutilist ajavahemikku võib lugeda raskusteta. 
 
 

D.  Vaba ala käsitsi tehtavate kirjete jaoks 
 
Salvestuslehel peab olema ette nähtud vaba ala vähemalt järgmiste juhtide poolt 
märgitavate andmete jaoks: 
 

- juhi perekonna- ja eesnimi; 
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- salvestuslehe kasutusele võtmise kuupäev ja koht ning selle kasutuse 
lõpetamise kuupäev ja koht; 

 
- selle sõiduki või nende sõidukite registreerimisnumbrid, millele juht on 
salvestuslehe kasutamise ajal määratud; 

 
- selle sõiduki või nende sõidukite läbisõidumõõdikute näidud, millele juht on 
salvestuslehe kasutamise ajal määratud; 

 
- sõidukite vahetamise aeg. 

 
 

V. Sõidumeeriku paigaldamine 
 

A.  Üldsätted 
 
1. Sõidumeerik tuleb paigutada sõidukile nii, et juhil on istmelt selge vaade 
kiirusmõõdikule, läbisõidumõõdikule ja kellale ning et nende seadmete kõik osad, 
kaasa arvatud juhtimisosad, on samal ajal kaitstud juhusliku vigastamise eest. 
 
2. Sõidumeeriku tegurit peab olema võimalik kohandada sõiduki tunnustegurile 
muunduri abil. 
 
Sõidukil, mille tagasillal on vähemalt kahekäiguline peaülekanne, peab olema 
ümberlüliti, millega saab neid ülekandeid automaatselt sisse lülitada vastavalt sellele 
ülekandele, millele sõidumeerik on sõidukil kohandatud. 
 
3. Pärast seda, kui sõidumeerik on paigaldamisel üle kontrollitud, tuleb sõidukis 
sõidumeeriku kõrvale või sõidumeerikusse panna paigaldusplaat nii, et see oleks selgesti 
nähtav. Kui volitatud paigaldaja või töökoda kontrollib sõidumeerikut, mis nõuab 
paigaldamismuudatusi, siis tuleb varem pandud paigaldusplaat asendada uue 
paigaldusplaadiga. 
 
Paigaldusplaadil peavad olema vähemalt järgmised andmed: 
 

- volitatud paigaldaja või töökoja nimi, aadress või kaubamärk; 
 

- sõiduki tunnustegur kujul „W = … p/km” või „W = … imp/km”; 
 

- rattarehvide tegelik ümbermõõt kujul „l = … mm”; 
 

- kuupäevad, millal määrati sõiduki tunnustegur ja rattarehvide tegelik 
ümbermõõt. 
 

B. Plommimine 
 
Järgmised osad tuleb plommida: 
 
a) paigaldusplaat, kui see ei ole kinnitatud nii, et seda ei saa ära võtta, vigastamata 
sellel olevaid tunnusmärke; 
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b) sõidumeeriku kinnituskohad sõiduki külge; 
 
c) muundur ja selle toitejuhtmete ühenduskohad; 
 
d) nende sõidukite ümberlüliti, mille tagasillal on kaks või enam ülekannet; 
 
e) ühendused, mis ühendavad muundurit ja ümberlülitit sõidumeeriku muude 
osadega; 
 
f) III peatüki A osa punkti 7 punktis b nõutud karbid. 
 
Erijuhtudel võib kinnitatud sõidumeerikutüübil ette näha muid plomme ja sel juhul 
peavad nende plommide asukohad olema märgitud tüübikinnitustunnistusele. 
 
Üksnes punktides b, c ja e nimetatud plomme võib ettenägematutel juhtudel ära võtta; 
plommide vigastamise korral tuleb koostada kirjalik teade sellise toimingu põhjuste 
kohta ja esitada see teade pädevale asutusele. 
 
 

VI. Kontroll ja ülevaatus 
 
Lepinguosalised määravad isikud, kes võivad teostada sõidumeerikute kontrolli ja 
ülevaatusi. 
 
1. Uute või remonditud seadmete heakskiitmine 
 
Iga uue või remonditud seadme puhul tõendatakse V peatüki B osa punkti f kohase 
plommimisega seadme laitmatut töötamist ning selle näitude ja registreeritud 
andmete täpsust III peatüki F osa punktis 1 kindlaksmääratud hälvete piires. 
 
Selle nõude täitmise kontrolliks võib lepinguosaline määrata esmakontrolli, millega 
kontrollitakse ja tõendatakse uue või remonditud seadme vastavust kinnitatud tüübile 
ja/või käesoleva lisa ja selle liidete nõuetele, või anda selle tõendamisõiguse valmistajale 
või tema volitatud esindajatele. 
 
2. Paigaldamine 
 
Kui sõidumeerik paigaldatakse sõidukile, peavad sõidumeerik ja kogu selle paigaldus 
vastama III peatüki F osa punktis 2 toodud suurimatele lubatud hälvetele. 
 
Volitatud paigaldaja või töökoda vastutab tema poolt teostatud kontrollkatsete eest. 
 
3. Perioodilised kontrollid 
 
a) Sõidukile paigaldatud sõidumeerikut tuleb perioodiliselt kontrollida vähemalt 
iga kahe aasta järel ja need kontrollid võib ühitada sõiduki tehnoülevaatusega. 
 
Nende kontrollide käigus tuleb kontrollida: 
 

-  sõidumeeriku laitmatut töötamist; 
 

-  tüübikinnitusmärgi olemasolu; 
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-  paigaldusplaadi olemasolu; 

 
-  plommide vigastamatust sõidumeerikul ja paigaldise muudel osadel; 

 
-  rattarehvide tegelikku ümbermõõtu. 

 
b) Kontrolli, millega tagatakse suurimate lubatud hälvete vastavus III peatüki F osa 
punkti 3 nõuetele, tuleb teostada üks kord kuue aasta jooksul, kuid iga lepinguosaline 
võib oma territooriumil registreeritud sõidukite suhtes kindlaks määrata lühemad 
kontrollivahemikud. Selle kontrolliga peab kaasnema paigaldusplaadi vahetus. 
 
 
4. Vigade mõõtmine 
 
Paigaldamise ja kasutamise ajal tuleb mõõta vigu vastavalt järgmistele nõuetele, mida tuleb 
käsitada katsenormidena: 
 

- koormata sõidukiga tavalistes sõidutingimustes; 
 

- rehvirõhk peab vastama valmistaja juhistele; 
 

- rehvide kulumine peab olema seadusega lubatud piirides; 
 

- sõiduki liikumine: sõiduk peab oma mootori jõul liikuma tasasel pinnal 
sirgjooneliselt kiirusega 50±5 km/h; katset võib teostada sobival katsestendil, 
tingimusel et see toimub samaväärse täpsusega. 
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1B LIIDE41 
 
 
Autovedudel kasutatava digitaalse sõidumeeriku konstruktsiooni-, 
katse-, paigaldamis- ja kontrollinõuded 
 
Artikkel 1 
 
Preambul 
 
1. Kuna käesolev liide on nõukogu 20. detsembri 1985. aasta määruse (EMÜ) 
nr 3821/85 autovedudel kasutatavate sõidumeerikute kohta IB lisa kohandus, ei ole selle 
lisa sisu selle mahu ja suure tehnilisuse tõttu korratud. Lepinguosalised leiavad ametliku 
tervikteksti ja selle muudatused Euroopa Liidu Teatajast. 
 
Käesoleva 1B liite sisu piirdub seetõttu sissejuhatusega, milles viidatakse Euroopa 
Liidu asjakohastele tekstidele ja Euroopa Liidu Teatajatele, milles need on avaldatud, 
tõstes ristviidetega esile konkreetsed punktid, milles nimetatud lisa on tulnud 
kohandada AETR kontekstiga. 
 
2. Selleks et hõlbustada nimetatud lisasse AETRi alusel tehtud kohanduste 
arvessevõtmist ja anda tekstist ülevaade, koostab ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni 
sekretariaat käesoleva liite konsolideeritud versiooni. Sellel versioonil ei ole siiski 
õigusmõju. Konsolideeritud versiooni, mis koostatakse UNECE ametlikes keeltes, 
ajakohastatakse vastavalt vajadusele. 
 
Artikkel 2 
 
1B liite sissejuhatavad sätted 
 
1. Lepinguosalisi kutsutakse vastavalt käesoleva liite artikli 1 lõikele 1 vaatama 
IB lisaga tutvumiseks komisjoni 13. juuni 2002. aasta määrust (EÜ) nr 1360/2002 ja 
komisjoni 5. märtsi 2004. aasta määrust (EÜ) nr 432/2004 (*vt altpoolt joonealusest 
märkusest nende Euroopa Liidu Teatajas avaldamise kuupäevi), millega kohandatakse 
seitsmendat ja kaheksandat korda tehnika arenguga nõukogu määrust (EMÜ) nr 3821/85 
autovedudel kasutatavate sõidumeerikute kohta. 
 
2. 1B liite kohaldamisel: 
 
2.1 Allpool vasakus veerus toodud terminid asendatakse vastavate parema veeru 
terminitega: 

                                                           
41 Lisatud 5. muudatusega. 
*  Muudetud nõukogu 24. septembri 1998. aasta määrusega (EÜ) nr 2135/98 (EÜT L 274, 9.10.1998) ning komisjoni 13. juuni 2002. aasta 
määrusega (EÜ) nr 1360/2002 (EÜT L 207, 5.8.2002; parandus ELT L 77, 13.3.2004) ja komisjoni 5. märtsi 2004. aasta määrusega (EÜ) 
nr 432/2004 (ELT L 71, 10.3.2004). 
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IB lisas kasutatud terminid 
 
Liikmesriigid 
MS 
(IB) lisa 
Liide 
Määrus 
Ühendus 

 
 
Asendatakse terminiga 

AETRis kasutatud terminid 
 
Lepinguosalised 
CP 
(1B) liide 
Alaliide 
Kokkulepe või AETR 
UNECE 

2.2 Viited allpool vasakus veerus nimetatud õigusaktidele asendatakse viidetega 
paremas veerus nimetatud dokumentidele: 

Euroopa Ühenduse 
õigusaktid 

 
 
 
nõukogu määrus (EMÜ) 
nr 3821/85 
nõukogu direktiiv 
92/23/EMÜ 
komisjoni 
direktiiv 95/54/EÜ, millega 
kohandatakse tehnika 
arenguga direktiivi 
72/245/EMÜ 
 

 
 
 

Asendatakse 
dokumendiga 

 
 

ÜRO Euroopa 
Majanduskomisjoni 

dokumendid 
 

AETR 
 
ECE määrus 54 
 
ECE määrus 10 
 

 

2.3 Allpool on toodud nende dokumentide ja sätete loetelu, millel ei ole ECE vastet 
või mille kohta on vaja rohkem teavet. Need dokumendid ja see teave on ainult 
informatiivse tähendusega. 
 
2.3.1 IB lisa/1B liite I osa („Mõisted”) punktis bb määratletud kiiruspiiriku ülemmäär 
vastab nõukogu 10. veebruari 1992. aasta direktiivile 92/6/EMÜ (EÜT L 57, 2.3.1992). 
 
2.3.2 IB lisa/1B liite I osa („Mõisted”) punktis u määratletud teepikkuste mõõtmine 
vastab nõukogu 22. juuli 1997. aasta direktiivile 97/27/EÜ, mida on muudetud 
(EÜT L 233, 25.8.1997). 
 
2.3.3 IB lisa/1B liite I osa („Mõisted”) punktis nn määratletud sõiduki identimine 
vastab nõukogu 18. detsembri 1975. aasta direktiivile 76/114/EMÜ (EÜT L 24, 
30.1.1976). 
 
2.3.4 Turvalisust käsitlevad sätted vastavad nõukogu 7. aprilli 1995. aasta 
soovitusele 95/144/EÜ infotehnoloogia turvalisuse hindamise ühiste kriteeriumide 
kohta (EÜT L 93, 26.4.1995). 
 
2.3.5 Üksikisikute kaitse isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumine 
vastavad nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiivile 95/46/EÜ, mida on muudetud 
(EÜT L 281, 23.11.1995). 
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2.4 Muud sätted, mida tuleb muuta või mis tuleb kustutada: 
 
2.4.1 Nõude 172 sisu kustutatakse ja asendatakse sõnaga „Reserveeritud”. 
 
2.4.2 Nõuet 174 muudetakse järgmiselt: 
 
„juhiloa väljaandnud lepinguosalise tunnusmärk. ELi mittekuuluvate lepinguosaliste 
tunnusmärgid vastavad Viini 1968. aasta teeliikluse konventsioonile või Genfi 
1949. aasta teeliikluse konventsioonile.” 
 
2.4.3 Nõudes 178 toodud viide ELi lipule, millel on liikmesriiki tähendavad tähed 
„MS”, asendatakse lepinguosalist tähendavate tähtedega „CP”, kusjuures ELi 
mittekuuluva lepinguosalise lipp on vabatahtlik. 
 
2.4.4 Nõuet 181 muudetakse järgmiselt: 
 
„Lepinguosalised võivad pärast UNECE sekretariaadiga konsulteerimist lisada värve või 
märgistusi, näiteks turvaelemente, ilma et see piiraks käesoleva liite muude sätete 
kohaldamist.” 
 
2.4.5 Nõuet 278 muudetakse järgmiselt: 
 
„Koostalitlusvõime katseid teeb üks pädev asutus.” 
 
2.4.6 Nõuded 291 kuni 295 kustutatakse ja asendatakse sõnaga „Reserveeritud”. 
 
2.4.7 9. liite / ATERi 9. alaliite („Tüübikinnitus – Minimaalselt nõutavate katsete 
nimekiri”) 1. osa punkti 1.1 sissejuhatavat lauset muudetakse järgmiselt: 
 
„Sõidumeeriku (või selle osa) või salvestuskaardi tüübikinnitus põhineb järgmisel:” 
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2 liide42 
  
Tüübikinnitusmärk ja -tunnistus 
 
 

I. Tüübikinnitusmärk 
 
1. Tüübikinnitusmärk koosneb: 
 

ristkülikust, mille sees on täht „e”, millele järgneb tüübikinnituse andnud riigi 
tunnusnumber vastavalt järgmistele numbritele: 
 

Saksamaa  1 Slovakkia 27 

Prantsusmaa  2 Valgevene 28 

Itaalia  3 Eesti 29 

Madalmaad  4 Moldova 30 

Rootsi  5 Bosnia ja 
Hertsegoviina 

31 

Belgia  6 Läti 32 

Ungari  7 Liechtenstein 33 

Tšehhi  8 Bulgaaria 34 

Hispaania  9 Kasahstan 35 

Serbia  10 Leedu 36 

Ühendkuningriik  11 Türgi 37 

Austria  12 Türkmenistan 38 

Luksemburg  13 Aserbaidžaan 39 

Šveits  14 endine Jugoslaavia 
Makedoonia vabariik 

40 

Norra  16 Andorra 41 

Soome  17 Usbekistan 44 

Taani  18 Ukraina 46 

Rumeenia  19 Küpros 49 

Poola  20 Malta 50 

Portugal  21 Albaania 54 

Venemaa  22 Armeenia 55 

Kreeka 23  Montenegro 56 
Iirimaa 24  San Marino 57 

Horvaatia 
Sloveenia 

25 
26 

 Monaco 59 

 

                                                           
42 Muudetud järjestikku 2, 3, 5 ja 6. muudatusega. 
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(1) 

  
1 

 
 

2, 

 1 

 

 

Numbrid antakse järgmiselt: 
 

i) riikidele, kes on ühinenud 1958. aasta kokkuleppega mootorsõidukite 
seadmete ja osade tüübikinnituse ja selle vastastikuse tunnustamise ühtsete 
tingimuste vastuvõtmise kohta, samad numbrid, mis on neile riikidele määratud 
nimetatud kokkuleppega; 

 
ii) riikidele, kes ei ole 1958. aasta kokkuleppega ühinenud – kronoloogilises 
järjekorras, milles nad käesoleva kokkuleppe ratifitseerivad või sellega 
ühinevad, 

 
ja 
 
tüübikinnitusnumber, mis vastab sõidumeeriku algtüübi või salvestuslehe 
tüübikinnitustunnistusele märgitud numbrile, märgitakse kuhugi selle ristküliku 
kõrvale. 
 
Märkus: selleks, et tulevikus oleks tagatud 1958. aasta kokkuleppes ja AETRis 
ettenähtud numbrite vastavus, tuleks uutele lepinguosalistele mõlemas kokkuleppes sama 
number määrata. 
 
 
2. Tüübikinnitusmärk peab olema iga sõidumeeriku selgitusplaadil ja igal 
salvestuslehel. See peab olema kustumatu ja alati selgelt loetav. 
 
3. Allpool kujutatud tüübikinnitusmärgi mõõtmed on toodud millimeetrites ja need 
on vähimad. Mõõtmete vahelised suhted tuleb säilitada. 
 
 

7 
 
1  2,5  1  1,5  1 
 
 
 
 
 

5  
 
 
 
 
 
 

(1) 
 

2  
 
 

1,5 
 
 
 
 
 
(1)   Need arvud on toodud ainult näitena. 
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II. 1. liite nõuetele vastavate toodete tüübikinnitustunnistus43 
 
Tüübikinnituse andnud lepinguosaline annab taotlejale välja alltoodud näidise kohase 
tüübikinnitustunnistuse. Teiste lepinguosaliste teavitamisel tüübikinnituse andmisest või 
tühistamisest peab lepinguosaline saatma selle tunnistuse koopia. 
 
 
Tüübikinnitustunnistus 
 
 
Pädeva asutuse nimetus 
……………………………………………………………………………………………  

Teade puudutab:* 

-  sõidumeerikule tüübikinnituse andmist 
-  sõidumeeriku tüübikinnituse tühistamist 
-  salvestuslehele tüübikinnituse andmist 
-  salvestuslehe tüübikinnituse tühistamist 
 
 
Tüübikinnitus nr ..............……………………………………………………............. 
 
1. Kaubamärk või -nimi ...................................................................................... 
 
2. Sõidumeerikutüübi nimetus.............................................................................. 
 
3. Valmistaja nimi................................................................................................ 
 
4. Valmistaja aadress........................................................................................... 
 
5. Esitatud katsetamiseks..................................................................................... 
 
6. Katsetatud........................................................................................................ 
 
7. Katseprotokolli kuupäev ja number.................................................................. 
 
8. Tüübikinnituse andmise kuupäev .................................................................... 
 
9. Tüübikinnituse tühistamise kuupäev................................................................. 
 
10. Sõidumeerikutüüp, milles salvestuslehte kavatsetakse kasutada....................... 
 
11. Väljaandmiskoht............................................................................................. 
 
12. Kuupäev ......................................................................................................... 
13. Lisatud dokumendid......................................................................................... 
 
14. Märkused 

 
…………............... (Allkiri) 

 
 

 
 

                                                           
43 Pealkirja on muudetud 5. muudatusega. 
*  Mittevajalik maha kriipsutada. 
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III. 1B liite nõuetele vastavate toodete tüübikinnitustunnistus44 
 
Tüübikinnituse andnud lepinguosaline annab taotlejale välja alltoodud näidise kohaselt 
koostatud tüübikinnitustunnistuse. Teiste lepinguosaliste teavitamisel tüübikinnituse 
andmisest või tühistamisest peab lepinguosaline saatma selle tunnistuse koopia. 
 
 
1B liite nõuetele vastavate toodete tüübikinnitustunnistus 
 
Pädeva asutuse nimetus .............................................………………………………………….. 
Teade puudutab (1): 
 

� Tüübikinnituse andmist 
� Tüübikinnituse kasutamist 
� Sõidumeeriku mudel 
� Sõidumeeriku osa (2) 
� Juhikaart 
� Töökojakaart 
� Ettevõttekaart 
� Kontrollikaart 
Tüübikinnitus nr ..............……………………………………………………............. 
 
1. Kaubamärk või -nimi ...................................................................................... 
 
2. Mudeli nimetus.............................................................................. 
 
3. Valmistaja nimi................................................................................................ 
 
4. Valmistaja aadress........................................................................................... 
 
5. Esitatud katsetamiseks..................................................................................... 
 
6. Katselabor või -laborid..................................................................................... 
 
7. Katseprotokolli kuupäev ja number.................................................................. 
 
8. Tüübikinnituse andmise kuupäev .................................................................... 
 
9. Tüübikinnituse tühistamise kuupäev................................................................. 
 
10. Sõidumeeriku osa(de) mudel(id), millega osa kavatsetakse kasutada.............. 
 
11. Väljaandmiskoht............................................................................................. 
 
12. Kuupäev ......................................................................................................... 
13. Lisatud dokumendid......................................................................................... 
 
14. Märkused (sh plommimise kohta, kui see on vajalik) 

 
…………............... (Allkiri) 

(1)  Teha rist asjakohastesse kastidesse. 
(2)  Täpsustada osa, mida teade puudutab. 

                                                           
44  Lisatud 5. muudatusega. 
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3. liide45 
 
 
Näidisvormid 
 
Käesoleva kokkuleppe artikli 12a kohaselt võivad autoveoettevõtjad kasutada järgmisi 
näidisvorme, et hõlbustada kontrolli maanteel: 
 
1. Kui juht on olnud haigus- või põhipuhkusel või juhtinud sõidukit, mis ei kuulu 
AETRi reguleerimisalasse, mis on määratletud käesoleva kokkuleppe artiklis 2, 
kasutatakse tõendit tegevuste kohta. 
 
Kasutusjuhend 
 
(Esitada võimalikult suures ulatuses vormi tagaküljel) 
 
a) Veoettevõtja ja asjaomane juht peavad täitma enne sõitu kõik vormi väljad. 
 
b) Vormi teksti ei tohi muuta. 
 
c) Vorm kehtib ainult juhul, kui sellele on alla kirjutanud nii veoettevõtja volitatud 
esindaja kui ka juht ise. Füüsilisest isikust ettevõtjate puhul kirjutab juht ühe korra alla 
ettevõtja ja teise korra juhi nimel. Ainult allkirjastatud originaal on kehtiv. 
 
d) Vormi võib välja trükkida ettevõtja logoga paberile. Punktid 1–5 võivad olla 
eelprinditud. Allakirjutanu allkirja ei või asendada ettevõtja pitseriga, kuid viimase võib 
allkirjale lisada. 
 
e) Riiklik või piirkondlik lisateave tuleb kanda vormi tagaküljele. 
 
f) Kui vorm koostatakse muus kui inglise või prantsuse keeles, peab selles keeles 
pealkiri asuma inglis- ja prantsuskeelse pealkirja all, sest need tuleb säilitada. Kui 
originaaldokument koostatakse muus kui inglise keeles, tuleb vormi kehateksti punktide 
pealkirju korrata inglise keeles (vt lisatud näidis). 
 
2. (reserveeritud muu võimaliku vormi jaoks) ... 
 
 
 
 

                                                           
45 Lisatud 6. muudatusega. 
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Tõend tegevuste kohta* 
(MÄÄRUS (EÜ) NR 561/2006 VÕI AETR**) 

Täita trükkides ladina tähtedega ja allkirjastada enne sõitu 
Hoida koos sõidumeeriku originaalandmetega selleks ettenähtud kohas 

Valeandmete esitamine kujutab endast rikkumist 
 

Ettevõtja täidetav osa 
 
1. Ettevõtja nimi: …......……………………………………………………..…… 
 
2. Tänav, majanumber, sihtnumber, linn: ….......………………………...…..….. 

………………………………………………………………………………… 
Riik: 

3. Telefoninumber (koos rahvusvahelise koodiga): ………….....………………… 
4. Faksinumber (koos rahvusvahelise koodiga): .....……………………………… 
5. E-posti aadress: ....…………………………………………………………….. 
Mina, allakirjutanu: 
6. Perekonna- ja eesnimi: ………...……………………………………………… 
7. Ametikoht ettevõttes: .....……………………………………………………… 
kinnitan, et juht: 
8. Perekonna- ja eesnimi: ............………………………………………………… 
9. Sünniaeg (päev/kuu/aasta): .…………………………………………………… 
10. Juhiloa või isikutunnistuse number või passinumber: ...………………………. 
11. kes alustas tööd ettevõttes (päev/kuu/aasta): …………………………………… 
oli ajavahemikul: 
12. alates (kellaaeg/päev/kuu/aasta): ..…………………………………………… 
13. kuni (kellaaeg/päev/kuu/aasta): ......…………………………………………. 
14. □ haiguspuhkusel***  
15. □ põhipuhkusel*** 
16. □ puhkusel või puhkepausil*** 
17. □ juhtis sõidukit, mis ei kuulu määruse (EÜ) nr 561/2006 ega AETRi 
kohaldamisalasse*** 
18. □ tegi muud tööd peale juhtimise*** 
19. □ oli kättesaadav*** 
20. Koht: …………………………… Kuupäev: ………………………………… 

 
Allkiri 

 

21. Mina, juht, kinnitan, et ma ei ole eespool nimetatud ajavahemikul juhtinud 
sõidukit, mis kuulub määruse (EÜ) nr 561/2006 või AETRi kohaldamisalasse 
22. Koht: ………………................... Kuupäev………………………………… 
Juhi allkiri 
 
 
 
 
 
 
 
*  Selle vormi elektrooniline ja väljatrükitav versioon on kättesaadav aadressil: http://www.unece.org/trans/main/sc1/aetr.html 
**  Rahvusvahelisel autoveol töötava sõiduki meeskonna tööalane Euroopa kokkulepe. 
*** Teha rist ainult ühte kasti. 

http://www.unece.org/trans/main/sc1/aetr.html
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Allakirjutamisprotokoll 
 
Kirjutades alla rahvusvahelisel autoveol töötava sõiduki meeskonna tööalasele Euroopa 
kokkuleppele, on allakirjutanud, olles selleks täielikult volitatud, kokku leppinud 
alljärgnevas: 
 
Lepinguosalised deklareerivad, et käesolev kokkulepe ei piira selliste sätete 
kohaldamist, mis võidakse vajaduse korral edaspidi välja töötada töö kestuse ja 
tööpäeva režiimi osas. 
 
Kokkuleppe artikli 4 juurde 
 
Artikli 4 lõike 1 sätteid ei tõlgendata kui nõuet kohaldada väljaspool selle riigi 
territooriumi, kus on registreeritud vedu teostav sõiduk, teatud päevadel või teatud 
tundidel mis tahes liikluskeeldu, mis selles riigis võib kehtida teatud liiki sõidukitele. 
Artikli 4 lõike 2 sätted ei takista lepinguosalisel oma territooriumil maksma panna 
siseriiklike seaduste ja eeskirjade sätteid, mis keelavad teatud liiki sõidukite liikluse 
teatud päevadel või teatud tundidel. 
 
Iga lepinguosaline, kes on käesoleva kokkuleppe artikli 4 lõikes 2 osutatud 
erikokkuleppe osaliseks ja lubab nimetatud erikokkuleppe osaliste territooriumil 
algavat ja lõppevat rahvusvahelist vedu sõidukiga, mis on registreeritud sellise 
käesoleva kokkuleppe osalise territooriumil, kes ei ole nimetatud erikokkuleppe 
osaline, võib seada selliseid vedusid lubavate kahe- või mitmepoolsete kokkulepete 
sõlmimise tingimuseks, et neid vedusid teostavad meeskonnad täidaksid nimetatud 
erikokkuleppe osaliste territooriumil nimetatud erikokkuleppe sätteid. 
 
Kokkuleppe artikli 12 juurde 
 
Allakirjutanud kohustuvad pärast kokkuleppe jõustumist arutama sellesse sellise 
muudatussätte sisseviimist, mis näeb ette sellise kinnitatud tüüpi sõidumeeriku 
kasutamise, mis siis asendaks nii palju kui võimalik isiklikku sõidumärkmikku. 
 
Kokkuleppe artikli 14 juurde 
 
Lepinguosalised peavad soovitavaks, et: 
 
- iga lepinguosaline võtaks tarvituse vajalikud abinõud, mis võimaldavad tal 
algatada käesoleva kokkuleppe sätete rikkumise korral menetluse nii juhul, kui see on 
toime pandud tema territooriumil, kui ka siis, kui see on toime pandud teise riigi 
territooriumil lepinguosalise poolt registreeritud sõidukiga teostatud rahvusvahelise 
autoveo ajal; 
 
- nad osutavad üksteisele abi sooritatud rikkumiste eest karistuste määramisel. 
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Kokkuleppe lisa juurde 
 
OLENEMATA käesoleva kokkuleppe lisa üldsätete lõikest 4 võib Šveits mitte nõuda, 
et tööandjad kirjutaksid alla isikliku kontrollsõidumärkmiku iganädalastele 
aruannetele. 
 
ÜLALTOODU KINNITUSEKS on allakirjutanud, olles selleks täielikult volitatud, 
kirjutanud alla käesolevale protokollile. 
 
KOOSTATUD Genfis 1. juulil 1970. aastal ühes eksemplaris inglise ja prantsuse 
keeles, kusjuures mõlemad tekstid on võrdselt autentsed. 
 
 
 
 


