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SISSEJUHATUS 

Teenuste direktiivi artikli 29 lõike 3 ja artikli 32 lõike 1 kohaselt peab liikmesriik 
teavitama teisi liikmesriike ja komisjoni kõikidest teenuste osutamisega seotud 
toimingutest, mis võivad põhjustada tõsist kahju inimeste tervisele või ohutusele või 
keskkonnale (edaspidi „hoiatusmehhanism”). Kõnealune teave peaks aitama 
liikmesriikidel vältida ohte ja kaitsta teenuse kasutajaid. 

Kiire ja turvaline hoiatusmehhanismi kaudu toimuv teabevahetus tagatakse siseturu 
infosüsteemi (edaspidi „IMI-süsteem”) erirakendust kasutades. 

Käesolev dokument on mõeldud praktiliseks juhendiks liikmesriikide ametiasutustele, 
kes puutuvad kokku IMI hoiatustega. See koosneb kahest osast: 

1. osa: Hoiatusmehhanismi kasutamise suunised 

Suuniste eesmärk on edendada ühtset arusaamist hoiatamise kriteeriumidest ja 
tingimustest. Suunised peaksid aitama tagada, et hoiatus saadetakse üksnes siis, kui see 
on rangelt vajalik ja teenuste direktiivis sätestatud tingimused täidetud. Samuti selgitavad 
nad, kuidas kasutada IMI-süsteemis mitmesuguseid muid hoiatustega seotud funktsioone, 
nagu näiteks kuidas hoiatusi sulgeda, tagasi võtta / tühistada ja parandada. Suunistes on 
funktsioonide praktilise kasutamise kohta palju näiteid. 

2. osa: IMI hoiatusmehhanismi kasutusjuhend 

Kasutusjuhendis käsitletakse hoiatuste IMI-süsteemis käitlemise tehnilisi aspekte. Selles 
tutvustatakse õigusi, mis asutustel ja üksikkasutajatel võivad olla seoses 
hoiatusmehhanismiga, ning kirjeldatakse, kuidas kasutada hoiatusmehhanismi kõiki 
funktsioone. Samuti selgitatakse selles, kuidas seadistada süsteemi nii, et hoiatuste 
käitlemine oleks tõhus.  

 

Teenuste direktiivi kohta lähemalt vt 
http://ec.europa.eu/internal_market/services/services-dir/index_en.htm. 

IMI-süsteemi kohta saab rohkem teavet aadressilt 
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net. 

Kui teil on IMI-süsteemiga seoses tehniline probleem, võtke ühendust teid registreerinud 
IMI-koordinaatoriga. Tehniliste probleemide jaoks, mida ei ole võimalik lahendada 
kohapeal, on komisjon seadnud sisse tehnilise tugiteenuse, mille poole võib pöörduda 
aadressil: ec-imi-alerts@ec.europa.eu. 
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1. SISSEJUHATUS: SUUNISTE EESMÄRK 

Teenuste direktiivi artikli 29 lõike 3 ja artikli 32 lõike 1 kohaselt peab liikmesriik 
teavitama teisi liikmesriike ja komisjoni kõikidest teenuste osutamisega seotud 
toimingutest, mis võivad põhjustada tõsist kahju inimeste tervisele või ohutusele või 
keskkonnale („hoiatusmehhanism”). Kõnealune teave peaks aitama liikmesriikidel 
vältida ohte ja kaitsta teenuse kasutajaid. 

Kiire ja turvaline hoiatusmehhanismi kaudu toimuv teabevahetus tagatakse siseturu 
infosüsteemi (edaspidi „IMI”) erirakendust kasutades. 

Oluline on ka ühtne arusaam hoiatamise kriteeriumidest ja tingimustest, et vähendada 
tarbetute või põhjendamatute hoiatuste saatmise ohtu. Lisaks on vajalik ühtne 
lähenemine mitmesuguste muude IMI-süsteemi lisafunktsioonide kasutamisele, näiteks 
kuidas hoiatusi sulgeda, tagasi võtta/tühistada ja parandada ning täiendavat teavet 
edastada. 

Käesolevad suunised põhinevad teenuste direktiivis kasutatud mõistetel ning ei piira ega 
laienda liikmesriikide kohustusi. Suuniste eesmärk on aidata liikmesriikidel anda 
hoiatusmehhanismiga tegelevatele siseriiklikele ametiasutustele juhtnööre. 

Suunised ei ole ammendavad ning neis ei ole püütud arvesse võtta kõiki võimalikke 
olukordi ja asjaolusid. Siseriiklikud ametiasutused peaksid kaaluma iga juhtumi 
asjaolusid, võttes arvesse teenuste direktiivis sätestatud kriteeriume, enda kogemusi ja 
tavasid ning muid asjakohaseid kaalutlusi ja meetodeid. 

Oluline on märkida, et suunised ei piira siseriiklikke eeskirju, milles on sätestatud, kes 
vastutab hoiatamise või meetmete võtmise eest. 

Võttes arvesse mõju, mida hoiatus võib teenuseosutajale avaldada, peavad liikmesriigid 
tagama, et isik, kelle kohta hoiatus saadetakse, on kogu aeg piisavalt kaitstud (enne ja 
pärast hoiatamist ning hoiatamise ajal). Eriti oluline on tagada, et hoiatus saadetakse 
üksnes siis, kui see on tõepoolest põhjendatud. Suunistes piirdutakse saadetava, suletava, 
tagasivõetava või parandatava hoiatuse ja täiendava teabe edastamise sisuliste 
kriteeriumidega. Suunistes ei käsitleta ühenduse või siseriiklike kaitseõigusealaste 
eeskirjade kohaldamist. 



7 

TABEL 1. KONTROLLNIMEKIRI: HOIATUSE SAATMISE VAJADUSE HINDAMINE  

 

 

1. 
etapp 

Kas võimalik 
tõsine oht on 
seotud 
teenuse 
osutamisega / 
teenuseosutaja 
tegevusega? 

 

 

                  →           Ei ×    → Hoiatust ei ole vaja saata 

 

2. 
etapp 

↓ 

Jah √ → 

Kas teenus kuulub 
teenuste direktiivi 
reguleerimisalasse? 

→ Ei ×     

→ Hoiatust ei ole vaja saata 

3. 
etapp 

↓ 

Jah √ → 

↓ 

Jah √ 
→ 

Kas on oht, et 
inimeste 
tervisele või 
ohutusele või 
keskkonnale 
võidakse 
tekitada tõsist 
kahju? 

 

→ Ei ×    → Hoiatust ei ole vaja saata 

4. 
etapp 

 

Jah √ 

 

Jah √ 

↓ 

Jah 
√ → 

Kas teenuse 
osutamise ja 
võimaliku 
tõsise kahju 
vahel on 
põhjuslik 
seos? 

→ Ei ×    → Hoiatust ei ole vaja 
saata 

5. 
etapp 

 

Jah √ 

 

Jah √ 

 

Jah 
√ → 

↓ 

Jah √ 
→ 

Kas tõsise 
kahju oht on 
reaalne / 
konkreetne? 

→ Ei ×     

 

→ Hoiatust ei ole vaja 
saata 

6. 
etapp 

 

Jah √ 

 

Jah √ 

 

Jah 
√ 

 

Jah √ 

↓ 

Jah √ → 

Kas on oht, et 
kahju võidakse 
tekitada teistes 
liikmes-
riikides? 

→ Ei ×     

→ 
Hoiatust ei 
ole vaja 
saata 

Kas kõik etapid on 
läbitud?... Jah √ → SAATA HOIATUS 
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TABEL 2. TASAKAAL: KAHJU TÕSIDUS – KAHJU TEKITAMISE TÕENÄOSUS 

 

 (Tõenäosus on väiksem ←) Tõenäosus (→ Tõenäosus on suurem) 

 

4. juhtum: võimalik kahju ei ole 
väga tõsine ja kahju tekitamine on 
suhteliselt vähetõenäoline 

 

Üldjuhul ei ole vaja 
hoiatust saata  

 

 

3. juhtum: võimalik kahju ei ole väga 
tõsine ja kahju tekitamise tõenäosus on 
suhteliselt suur / väga suur 

 

Mõnel juhul tuleb saata hoiatus 

(T
õs

is
em

 v
õi

m
al

ik
 k

ah
ju

) ←
 T

õs
in

e 
võ

im
al

ik
 k

ah
ju

 →
 (V

äh
em

 tõ
si

se
m

 v
õi

m
al

ik
 k

ah
ju

) 

 

2. juhtum: võimalik kahju on 
(väga) tõsine ja kahju tekitamine 
on suhteliselt vähetõenäoline 

 

Üldjuhul tuleb saata 
hoiatus 

 

1. juhtum: võimalik kahju on (väga) 
tõsine ja kahju tekitamise tõenäosus on 
suhteliselt suur / väga suur  

 

Saata hoiatus 

 

Märkus: tabeli eesmärk on näitlikustada tasakaalu võimaliku kahju tõsiduse ja selle tekke 
tõenäosuse vahel. Siin ei ole arvesse võetud muid suunistes kirjeldatud hoiatuse saatmise 
kriteeriume, mis peavad enne hoiatuse saatmist samuti täidetud olema. 
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TABEL 3. HOIATUSE SAATMISE VAJADUSE ETAPIVIISILINE HINDAMINE 

 

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

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

 Jätkata 2. etapiga 

 Ei 

 Hoiatust ei ole vaja saata 

 

2. samm: kas teenus kuulub teenuste direktiivi reguleerimisalasse? 

 
Kahtluse korral saab täiendavat teavet järgmiselt veebilehelt: 
http://ec.europa.eu/internal_market/services/docs/services-dir/guides/handbook_ee.pdf 
 

 Jah 

 Jätkata 3. etapiga 

 Ei 

 Hoiatust ei ole vaja saata 

 

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

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

 
 Jah – asjaomane tegevus, konkreetsed toimingud või asjaolud võivad tõsiselt 

kahjustada inimeste tervist või ohutust või keskkonda. 
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 Jätkata 4. etapiga 

 Ei, tõsise kahju oht on ebapiisav. 

 Hoiatust ei ole vaja saata 

 

4. etapp: kas teenustega seotud olukorra ja võimaliku tõsise kahju vahel on põhjuslik 
seos?  

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

seotud tegevuse, konkreetsete toimingute või asjaolude tõttu. 

 Jätkata 5. etapiga 

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

asjaolude ja võimaliku tõsise kahju vahel ei ole tuvastatud. 

 Hoiatust ei ole vaja saata 

 

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

- kas tõsise kahju oht püsib või võib kahju tõenäoliselt tekkida lähitulevikus? (kui 
vastus on ei – hoiatust ei saadeta); 

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

- kes on keskmine teenuse kasutaja ? (Kui teenuse kasutaja on isik, kellel on 
raskem ohtu märgata või ettevaatusabinõusid tarvitusele võtta, on kahju 
tekkimise oht üldiselt suurem). 

 

 Jah, tõsise kahju oht on reaalne. 

 Jätkata 6. etapiga 

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

 Hoiatust ei ole vaja saata 
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6. etapp: kas on oht, et tõsist kahju võidakse tekitada teistes liikmesriikides? 

 
Hindamisel tuleb arvesse võtta eelkõige järgmisi asjaolusid: 

 
- Kas teenuseosutaja osutab teenust teistes liikmesriikides? 
- Kas teenuseosutaja asutamiskoht on piiriäärses piirkonnas? 
- Kas asjaomast teenust võidakse osutada piiriüleselt? 

 

 Jah, mõju on piiriülene. 

 Saata hoiatus 

 Ei, piiriülene mõju puudub. 

 Hoiatust ei ole vaja saata 
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2. HOIATUSE SAATMISE KRITEERIUMIDE ÜLEVAADE 

Hoiatuse saatmise nõuded ja sellega seotud kriteeriumid on sätestatud teenuste direktiivi 
artikli 29 lõikes 3 ja artikli 32 lõikes 1. Artikli 29 lõige 3 hõlmab juhtumeid, kus 
asutamiskoha liikmesriik saab teada tegevusest või toimingutest, mis võivad tekitada 
tõsist ohtu, samas kui artikli 32 lõikes 1 on sätestatud samasugune teavitamiskohustus 
neile liikmesriikidele, mis ei ole a asutamiskoha liikmesriigid. Kuigi kõnealustes 
artiklites käsitletakse eri olukordi, on nende eesmärk sama ja need põhinevad sisuliselt 
samadel põhimõtetel ja kriteeriumidel. Seega on hoiatamise kriteeriumid järgmised: 

a) teenuse osutamisega seotud tegevus, konkreetsed toimingud või asjaolud; 

b) inimeste tervise või ohutuse või keskkonna tõsise kahjustamise oht; 

c) põhjuslik seos teenuste osutamise ja võimaliku tõsise kahju vahel; 

d) oht on reaalne; 

e) ohul on piiriülene mõju. 

Hoiatuse saatmiseks peavad iga konkreetse juhtumi puhul olema täidetud kõik nimetatud 
kriteeriumid. 

3. KRITEERIUMIDEST ÜKSIKASJALIKULT 

3.1. Teenuse osutamisega seotud tegevus, konkreetsed toimingud või 
asjaolud 

3.1.1. Asjakohased olukorrad 

Hoiatuse võib saata üksnes siis, kui on kindlaks tehtud, et tõsise kahju võib tekitada 
tegevus, mis on seotud teenuste direktiivi reguleerimisalasse kuuluva teenusega.1 
Näiteks ei kuulu hoiatusmehhanismi reguleerimisalasse olukorrad, kus kahju ohtu 
tekitavad veo-, tervishoiu- või eraturvateenused, sest need ei kuulu teenuste direktiivi 
reguleerimisalasse. 

Asjaolu, et teenust osutatakse liikmesriigis seaduslikult, ei tähenda, et liikmesriik ei saa 
saata hoiatust asjaomase teenuse osutamise raames tehtava konkreetse tegevuse või 
konkreetsete toimingute kohta, mis seavad inimeste tervise või ohutuse või keskkonna 
tõsisesse ohtu. 

Tõsise kahju oht võib tekkida teenuseosutaja tegevuse või mis tahes muude asjaolude 
tõttu, mis on seotud teenuse osutamisega. Seega ei tohiks hoiatust saata tegevuse või 
toimingute kohta, mis võivad tekitada ohtu, kuid ei ole seotud teenuse osutamisega. 

                                                 
1  Teenuste direktiivi artikkel 2. Täiendava teabe saamiseks teenuste direktiivi reguleerimisala kohta vt 

teenuste direktiivi rakendamise käsiraamat Interneti-aadressil: 
http://ec.europa.eu/internal_market/services/docs/services-dir/guides/handbook_en.pdf. 
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Näide 

Kui teenuseosutaja, kes pakub keelekursusi, arreteeritakse ohtliku sõidukijuhtimise eest, 
pole põhjust teistele liikmesriikidele hoiatust saata. Ohtlik tegevus ei ole seotud teenuse 
osutamisega. 

Näited ohtliku tegevuse kohta2: 

• Teenuseosutaja tegevus, näiteks ohtlik tegevus või valeinformatsiooni andmine 
(nt vastutustundetu jäätmekäitlus, mis võib kahjustada keskkonda või eksitava 
toitumisalase teabe andmine, mis võib kahjustada inimeste tervist). 

• Teenuseosutaja tegevusetus või teenuseosutajapoolse järelevalve puudumine, 
nagu vajalike ennetusmeetmete võtmata jätmine või teenuse kasutajatele  esmaste 
juhtnööride andmata jätmine (nt maksimaalse lubatud solaariumis viibimise aja 
kohta). 

• Ohutute seadmete ebaõige kasutamine või ohtlike seadmete kasutamine 
teenuse osutamisel (nt ainult välitingimustes kasutamiseks ette nähtud 
heliseadmete kasutamine siseruumis või ohtlike atraktsioonide kasutamine 
rändlõbustuspargis). 

3.1.2. Olukorrad, kus hoiatusmehhanismi ei saa kasutada – teenuste 
direktiivi hoiatusmehhanismi ja olemasolevate 
tootehoiatusmehhanismide vaheline seos 

Käesoleva hoiatussüsteemi kasutamiseks peab oht tulenema teenuse osutamisega 
seotud tegevusest, konkreetsetest toimingutest või asjaoludest. 

Hoiatusmehhanismi ei tohiks kasutada olukorras, kus oht on seotud 
tarbekaupadega. Sellisel juhul tuleks kasutada toodete jaoks ette nähtud 
kiirhoiatussüsteemi3. Selle kaudu teavitatakse liikmesriike üksikasjalikult toote 
ohtlikkusest, et nad saaksid võtta meetmeid toote turult kõrvaldamiseks. 

Teatud juhtudel võib teenuseosutaja tegevus siiski olla seotud toote kasutamisega 
teenuse osutamise käigus ja tõsise ohu korral tuleb kasutada hoiatusmehhanismi. Seda 
tuleb ette näiteks juhul, kui teenuseosutaja kasutab ohutut toodet teenuse osutamisel 
ebaõigesti, millega kaasneb oht inimeste tervisele või ohutusele või keskkonnale. 

Näide 

Teatud iluprotseduuride puhul kasutab teenuseosutaja X tuimastavaid kreeme ettenähtust 
suuremates kogustes. Kreemi ebaõige kasutamine ohustab inimeste tervist. Kuna tuimasti 
ebaõige kasutamine (mitte tuimasti iseenesest) muudab teenuse ohtlikuks, tuleks kasutada 
teenuste direktiivi hoiatusmehhanismi. 

Teisel juhul kasutatakse teenuse osutamisel ohtlikku toodet. Sellisel juhul võib 
vajalikuks osutada täiendava hoiatuse saatmine teenuste direktiivi hoiatussüsteemi kaudu 

                                                 
2  Otsustades, kas saata hoiatus või mitte, ei ole vaja tuvastada, et kõnealuse tegevuse põhjustas süüline 

tegevus või hooletus. 

3  St toiduks mittekasutatavate toodete alane kiirhoiatussüsteem (RAPEX), toidu- ja söödaalane 
kiirhoiatussüsteem (RASFF) või meditsiinitoodetealane kiirhoiatussüsteem – meditsiiniseadmete 
järelevalvesüsteem. 
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isegi siis, kui toodete hoiatussüsteemi kaudu on hoiatus juba saadetud. Seda tuleb teha 
näiteks juhul, kui teenuseosutaja jätkab teenuse osutamisel ohtliku tarbekauba 
kasutamist, hoolimata sellest, et tootja või turustaja on toote turult kõrvaldanud või tagasi 
võtnud. 

Näide 

RAPEXi kaudu saadetakse hoiatus ohtliku mänguasja kohta, mis seejärel kõikides 
liikmesriikides turult kõrvaldatakse. Liikmesriik A teab, et lastele meelelahutusteenuse 
osutaja X jätkab mänguasja kasutamist oma esinemistel mitmes liikmesriigis. Selline 
tegevus võib tõsiselt kahjustada laste tervist. Liikmesriik A peaks saatma teenuste 
direktiivi hoiatussüsteemi kaudu hoiatuse, teavitades X-i osutatava meelelahutusteenuse 
ohtlikkusest. 

3.2. Tõsine kahju inimeste tervisele või ohutusele või keskkonnale 

Hoiatuse saatmiseks peab inimeste tervisele või ohutusele või keskkonnale tekitatav 
võimalik kahju olema tõsine. Selle hindamisel on eriti asjakohased kaks tegurit: a) kahju 
võimalik tõsidus ja b) kahju võimalik ulatus. 

3.2.1. Kahju tõsidus 

Kahju võimaliku tõsiduse hindamisel tuleks arvesse võtta teenuseosutaja tegevuse või 
asjaomase olukorra võimalikke tagajärgi.  

- Tõsine kahju inimeste tervisele või ohutusele hõlmab nende 
füüsilisele või vaimsele tervisele tekitatavat kahju, nagu rasked 
vigastused (nt luumurrud, siseelundite vigastused, nägemis- või 
kuulmiskahjustused, rasked põletus- või lõikehaavad jne), kroonilised 
või muud rasked haigused, vaimsed häired jne.  

- Tõsine kahju keskkonnale (loodusele ja linnakeskkonnale) hõlmab 
eri liiki ulatuslikku saastamist (õhusaaste ja veereostus, pinnase 
saastamine herbitsiidide, pestitsiidide või raskmetallidega, heli- ja 
valgussaaste), tulekahjustusi ja ökosüsteemide ning bioloogilise 
mitmekesisuse hävitamist. 

3.2.2. Kahju ulatus 

Võimaliku kahju tõsiduse hindamisel tuleb arvesse võtta nende inimeste arvu või selle 
piirkonna suurust, keda või mida see võib mõjutada. Kui kahju on eriti ulatuslik, on see 
loomulikult ka tõsisem. 

Näide  

Liikmesriigis A asutatud teenuseosutaja ei järgi hügieeninõudeid ja tema osutatava 
toitlustusteenuse kasutamise tagajärjel on suur hulk liikmesriigis B elavaid inimesi 
saanud kerge toidumürgituse. Kuigi kerget toidumürgitust käsitletakse põhimõtteliselt 
kerge tervisekahjustusena, tähendab suur haigestunute arv seda, et kahju saab siiski 
pidada tõsiseks. 
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3.3. Teenuste osutamisega seotud asjaolude ja võimaliku tõsise kahju 
vaheline põhjuslik seos 

Võimaliku tõsise kahju ja teenuseosutaja tegevuse või teenuse osutamisega seotud 
asjaolude vahel peab olema otsene põhjuslik seos. 

Otsene põhjuslik seos puudub, kui hoiatuse saatmise aluseks oleva ohu on esile kutsunud 
või tekitanud väga suurel määral vääramatu jõud või kolmas isik (sh teenuse kasutaja ). 

Näide  

Teenuse kasutaja X kannatab tõsist kahju seetõttu, et ta ei järginud sukeldumisvarustuse 
kasutamise juhiseid, mida talt sõnaselgelt nõuti. Sellisel juhul põhjustas kahju mitte 
teenuseosutaja, vaid teenuse kasutaja tegevus. 

3.4. Reaalne/konkreetne oht 

Oluline on märkida, et asjaolu, et liikmesriik on teadlik teenuseosutaja ohtlikust 
tegevusest või konkreetsetest toimingutest, ei vii automaatselt selleni, et kõnealune 
liikmesriik saadab hoiatuse. Oluline on hinnata, kas oht on reaalne. Oht on reaalne, kui 
teenuse osutamisega seotud ohtlik olukord: 

• püsib hoiatuse saatmise ajal või 
• selle ilmnemine (lähi)tulevikus on (piisavalt) tõenäoline. 

 
See, kas ohtliku olukorra ilmnemine tulevikus on piisavalt tõenäoline, tuleb kindlaks 
teha kõiki fakte/asjaolusid arvesse võttes, eelkõige hinnates, kas selline ohtlik olukord 
või tõsine kahju on tekkinud varem ja kas on märke sellest, et teenuseosutaja võib oma 
tegevust muuta või et asjaolud võivad muutuda. 

Täiesti juhuslikke õnnetusi ei saa ennustada ega vältida. Kui puuduvad tõendid selle 
kohta, et teenuse osutamise käigus juhtunud õnnetus võib juhtuda uuesti, ei ole vaja 
hoiatust saata, olenemata sellest, kui tõsine võib olla selle tagajärjel tekkinud kahju. 

Näide 

Teenuseosutaja X osutab uuenduslikku nahahooldusteenust, mis ilmselgelt ohustab 
inimeste tervist. On põhjust arvata, et teenuseosutaja X oma tegevust vabatahtlikult ei 
muuda. Kahju tekitamise oht püsib seni, kuni teenuseosutaja X jätkab teenuse osutamist. 
Kõik ohust teada saanud liikmesriigid peaksid hoiatama asutamiskoha liikmesriiki ja 
kõiki liikmesriike, kus X võib eeldatavalt teenust osutada. 

Teatud teenused on juba oma olemuselt mingil määral ohtlikud, nagu teatud 
„ohtlikud” spordialad (nt lendamine purilennukiga, langevarjuhüpped, benji-hüpped jne) 
või näiteks linnas toimuv autoralli. 

Kui olemuselt ohtlikku teenust osutatakse asjaomases liikmesriigis seaduslikult, on selge, 
et teistele liikmesriikidele hoiatust saata ei ole vaja. Kui aga asjaomase teenuseosutaja 
tegevus või konkreetsed toimingud võivad oluliselt suurendada sellise teenuse ohtlikkust, 
tuleks saata teistele liikmesriikidele hoiatus, teavitades neid ohust, mida tekitab 
kõnealuse teenuseosutaja tegevus või konkreetsed toimingud (tingimusel, et on täidetud 
kõik hoiatuse saatmiseks vajalikud kriteeriumid). 
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Näide 

Kui liikmesriigis A on benji-hüpete teenuse osutamine lubatud, ei saa liikmesriik hoiatust 
saata, kui on tuvastatud, et teenuseosutaja X osutab nimetatud teenust seal seaduslikult. 
Kui aga on tõendeid selle kohta, et teenuseosutaja X suurendab benji-hüpete ohtlikkust, 
osutades teenust, mis ei vasta ohutusnõuetele, peaks liikmesriik A saatma hoiatuse X-i 
asutamiskoha liikmesriigile. 

On selge, et kui võimalik kahju on eriti tõsine, on hoiatuse saatmine põhjendatud isegi 
siis, kui kahju tekke tõenäosus tulevikus on väike. 

Siinkohal on eriti olulised kaks tegurit: a) teenuseosutaja või liikmesriikide poolt ohu 
kõrvaldamiseks või vähendamiseks võetud meetmete mõju ja b) keskmine teenuse 
kasutaja ja tema suutlikkus ohtu hinnata ja vältida. 

3.4.1. Teenuseosutaja või liikmesriikide poolt ohu kõrvaldamiseks või 
vähendamiseks võetud meetmete mõju 

Teatud tingimustel võivad teenuseosutaja poolt vabatahtlikult võetud meetmed ohu 
kõrvaldada. Samuti võivad asutamiskoha liikmesriigi või teiste liikmesriikide poolt 
kooskõlas ELi õigusega ja eelkõige teenuste direktiiviga võetud meetmed ohtu oluliselt 
vähendada või selle täielikult kõrvaldada. Kui ohtu pole, ei ole vaja hoiatust saata. 

Üldiselt saab asutamiskoha liikmesriik astuda samme ohu kõrvaldamiseks; seega on 
hoiatuse saatjaks enamasti liikmesriik, mis ei ole asutamiskoha liikmesriik. 

3.4.2. Teenuse kasutaja ja tema suutlikkus ohtu hinnata ja vältida 

Ohu tõenäosuse hindamisel on oluline võtta arvesse ka keskmise teenuse kasutaja 
teadlikkust ohust ja tema võimalusi võtta tarvitusele ettevaatusabinõusid ohu 
vähendamiseks. 

Teadlikkus ohust võib sõltuda teenuse kasutajast. Juhul kui teenust osutab üks ettevõte 
teisele, võib teenuse kasutajate teadlikkus ja võimalus võtta ettevaatusabinõusid olla 
suurem kui siis, kui ettevõte osutab teenust üksiktarbijatele. Kui teenust osutatakse 
eakatele isikutele, lastele või füüsilise või vaimse puudega isikutele, võib teenuseosutaja 
tegevuse või konkreetsete toimingutega kaasneva kahju tekke oht olla suurem. 

Näide 

Liikmesriik saab teada teenusest, mis on seotud lastega ja võib neid tõsiselt kahjustada. 
Kuna lapsed on üldiselt ohust vähem teadlikud ega saa seega ettevaatusabinõusid 
tarvitusele võtta, on kahju tekkimise oht suurem kui siis, kui ohtlik tegevus on suunatud 
täiskasvanutele. 

Muude inimrühmade puhul võib kahju tekkimise tõenäosus olla suurem, kui 
teenuseosutaja ei varusta neid piisavalt kaitsevahendite, hoiatuste ja juhtnööridega ning 
oht ei ole ilmne. 

Näide 

Teenuseosutaja A annab toitumisalast nõu, mis võib oluliselt kahjustada teatud 
konkreetsete ainevahetushäirete all kannatavaid inimesi. Teenuse kasutajad ei ole ilmselt 
kõnealusest ohust teadlikud. Võttes arvesse toitumisalase nõustamisteenuse uudsust, on 
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üldsusele ohtude kohta saadaval väga vähe teavet. Kui hinnatakse kahju tekkimise 
tõenäosust tulevikus, peavad liikmesriigid arvesse võtma, et täiskasvanud ei saa selle 
vastu piisavalt ettevaatusabinõusid võtta. 

3.5. Ohu piiriülese mõju nõue 

Enne hoiatuse saatmist peaks liikmesriik tuvastama, et kahju tekkimise tõenäosus teistes 
liikmesriikides on piisavalt suur, st võtma arvesse kõiki tegureid, mis võivad viidata 
sellele, et teenuseosutaja võib tegutseda teistes liikmesriikides. 

Kahju tekke ohu esinemist teises liikmesriigis võib tõenäolisemalt eeldada loomulikult 
siis, kui teenuseosutaja on asutatud muus liikmesriigis kui see liikmesriik, kus oht tekib. 
Sellele võivad viidata ka teenuse liik või teenuseosutaja asukoht, mis (kui see on teisele 
liikmesriigile geograafiliselt lähedal) võib tähendada, et teenuseosutaja tegutseb ka teises 
liikmesriigis. Online-teenuste puhul võib piiriülene mõju olla tõenäolisem. 

Kui kahju tekitatakse rikkis seadmete kasutamisega, mida võidakse kasutada teises 
liikmesriigis, on ohu piiriülest mõju kergem tuvastada. 

4. KES SAADAB HOIATUSE? 

Teenuste direktiivis eristatakse asutamiskoha liikmesriigi (artikli 29 lõige 3) ja teiste 
liikmesriikide (artikli 32 lõige 1) saadetavaid hoiatusi. Neid kahte olukorda uuritakse 
eraldi allpool. 

4.1. Asutamiskoha liikmesriigi saadetavad hoiatused 

Paljudel juhtudel ei pea asutamiskoha liikmesriik hoiatust saatma, sest kohe pärast 
inimeste tervise või ohutuse või keskkonna tõsise kahjustamise ohust teadasaamist võtab 
ta üldjuhul ohu vältimiseks viivitamata meetmeid. Nimetatud meetmed peaksid üldiselt 
tagama, et oht kaob (nt teenuseosutajal ei lubata enam edasi tegutseda, rikkis seadmed 
remonditakse jne). Kui teise liikmesriigi inimeste tervise või ohutuse või keskkonna 
kahjustamise (püsiv) oht puudub, hoiatust ei saadeta. 

Teatud juhtudel peab asutamiskoha liikmesriik olenemata võetud meetmetest siiski 
hoiatuse saatma, näiteks siis: 

• kui asutamiskoha liikmesriik ei ole kindel, et teenuseosutaja vastu 
rakendatud meedet saab tõhusalt täitmisele pöörata või et see on piisav ohu 
kõrvaldamiseks. 

Näide 

Liikmesriik A saab kaebuse teenuseosutaja kohta, kes seab teenuse kasutajate 
tervise tõsisesse ohtu. Ettevõtte registrijärgses asukohas ei saa ohu vältimiseks või 
kõrvaldamiseks koheseid ja tõhusaid meetmeid võtta, sest teenuseosutaja ei viibi 
parajasti asutamiskoha liikmesriigis, vaid osutab teenust teistes liikmesriikides. 

• kui asutamiskoha liikmesriigile on teada, et teenuseosutaja kasutab samu 
seadmeid teenuse osutamiseks teistes liikmesriikides. 

Näide 
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Liikmesriik A on teadlik sellest, et teenuseosutaja X korraldab liikmesriikides A ja 
B jalgrattamatku. X kasutab liikmesriigis A jalgrattaid, mis ei ole nõuetekohaselt 
hooldatud, seades sellega inimesed ohtu. Liikmesriigil A on alust arvata, et samu 
jalgrattaid kasutatakse ka liikmesriigis B. 

• Teatud juhtudel ei ilmne teenuseosutaja tegevuse või konkreetsete 
toimingute tekitatud tõsine kahju inimeste tervisele ja ohutusele mitte kohe, 
vaid hiljem. Kui ohtlik tegevus või konkreetsed toimingud on teises 
liikmesriigis juba toimunud, ei saa a asutamiskoha liikmesriik ohu 
kõrvaldamiseks enam midagi teha. Sellisel juhul tuleks saata hoiatus, et 
teine liikmesriik saaks ise meetmeid võtta. 

Näide 

Liikmesriigis A asutatud teenuseosutaja X tegeleb lagede paigaldamisega. Mõned 
tema paigaldatud laed on sisse varisenud, tekitades neis korterites elavatele 
inimestele tõsist kahju. Kontrollide käigus selgub, et varisemine toimus hooletuse 
tõttu. Liikmesriik A teab, et teenuseosutaja X on töötanud teistes liikmesriikides ja 
seetõttu saadab ta edasise kahju vältimiseks kõikidele liikmesriikidele hoiatuse. 

Asjaolu, et asutamiskoha liikmesriik meetmeid ei võta, ei takista teda hoiatust saatmast. 
Kui aga meetmed jäeti võtmata seetõttu, et puudusid tõendid ohu olemasolu või 
võimaliku kahju tõsiduse kohta, ei tohiks kõnealune liikmesriik teistele liikmesriikidele 
hoiatust saata. 

Näide 

Liikmesriik A saab teenuseosutaja X kohta mitu kaebust, milles süüdistatakse 
viimast inimeste tervise tõsisesse ohtu seadmises. Kaebused on ilmselgelt alusetud. 
Seega X-i vastu meetmeid ei võeta. Sellisel juhul ei tohiks liikmesriik A teistele 
liikmesriikidele hoiatust saata. 

4.2. Hoiatused, mille saadavad muud liikmesriigid kui asutamiskoha 
liikmesriik 

Kui liikmesriik, mis ei ole asutamiskoha liikmesriik, saab teada olulistest konkreetsetest 
toimingutest või asjaoludest, mis võivad tõsiselt kahjustada inimeste tervist või ohutust 
või keskkonda kõnealuse liikmesriigi või teiste liikmeriikide territooriumil, peab 
kõnealune liikmesriik asutamiskoha liikmesriiki, teisi asjaomaseid liikmesriike ja 
komisjoni sellest võimalikult kiiresti teavitama. 

Enamasti saadab seda liiki hoiatuse liikmesriik, kus teenust osutatakse. 

Vastupidi asutamiskoha liikmesriigis võetud meetmetele, kõrvaldatakse teenuse 
osutamise koha liikmesriigis võetud meetmetega oht ainult selle liikmesriigi 
territooriumil. Seetõttu jääb oht teistes liikmesriikides püsima. Sellisel juhul tuleb a 
asutamiskoha liikmesriigile , kõikidele asjaomastele teistele liikmesriikidele ja 
komisjonile ikkagi hoiatus saata. 

Näide 

Liikmesriigis A asutatud teenuseosutaja X osutab liikmesriigis B tööstuslikku 
puhastusteenust. Pärast kaebuste saamist kontrollib liikmesriik B olukorda ja tuvastab, et 
X on töö käigus tekitatud jäätmed kõrvaldanud viisil, mis võib tõsiselt kahjustada 
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keskkonda. Liikmesriigi B ametiasutustel on tõendeid selle kohta, et X jätkab sellist 
tegevust. X pakub oma teenuseid ka liikmesriikides C ja D. Ettevaatusabinõuna 
saadetakse hoiatus asutamiskoha liikmesriigile A ja liikmesriikidele C ning D. 

Sellise hoiatuse saamisel peaks asutamiskoha liikmesriik olukorda kontrollima ja võtma 
meetmeid üldise ohu vältimiseks. 

4.3. Asutamiskoha liikmesriigi poolt saadetavad hoiatused, mis on seotud 
teiselt liikmesriigilt varem saadud hoiatusega 

Kui oht püsib hoolimata asutamiskoha liikmesriigi võetud meetmetest, peab nimetatud 
liikmesriik vastavalt teenuste direktiivi artikli 29 lõikele 3 teavitama kõiki teisi 
asjaomaseid liikmesriike, st hoiatus saadetakse neile liikmesriikidele, kes ei ole seda veel 
saanud, ja ülejäänud liikmesriikidele edastatakse ajakohastatud teave.4 

5. KELLELE TULEKS HOIATUS SAATA? 

Teenuste direktiivis eristatakse asutamiskoha liikmesriigi (artikli 29 lõige 3) ja teiste 
liikmesriikide (artikli 32 lõige 1) saadetavaid hoiatusi. Kui liikmesriigil tuleb kindlaks 
määrata, milliseid liikmesriike hoiatus puudutab, võivad pädevad asutused arvesse võtta 
järgmisi tegureid: 

- dokumendid varasema teenuse osutamise kohta teistes liikmesriikides. 
Kõnealune asjaolu on veelgi olulisem, kui teises liikmesriigis osutab 
teenust sama isik, kelle tegevus ohu tekitas, või kasutatakse samu 
seadmeid, millega oht tekitati; 

- teenuse liik; 
- teenuseosutaja asutamiskoha liikmesriik . 

6. HOIATUSE SULGEMINE 

6.1. Millal hoiatus suletakse? 

Et kaitsta teenuseosutajaid, kelle kohta on saadetud hoiatus, võib hoiatuse saata üksnes 
juhul, kui see on põhjendatud, st kõik käesolevate suuniste III osas kirjeldatud 
kriteeriumid on täidetud. Oluline on ka tagada, et hoiatus suletakse niipea, kui selle 
algpõhjus on kõrvaldatud. 

Hoiatus suletakse tavaliselt siis, kui inimeste tervisele või ohutusele või keskkonnale 
tõsise kahju tekitamise oht kaob. Näiteks on teenuseosutaja võtnud vabatahtlikult 
meetmeid ohu kõrvaldamiseks (nt asendanud rikkis seadmed või varustanud teenuse 
kasutajad nõuetekohaste juhtnööridega, kõrvaldades sellega ohu, mille tõttu hoiatus 
saadeti). Oht võib kaduda ka seetõttu, et liikmeriik on võtnud meetmeid kooskõlas 
ühenduse õigusega (nt võib asutamiskoha liikmesriik teenuseosutaja tegevusloa ajutiselt 
peatada). 

                                                 
4  Segaduse vältimiseks ja järjepidevuse huvides peab uus teave olema selgelt seotud süsteemis 

olemasoleva hoiatusega. 
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Asutamiskoha liikmesriik võib ohu kadumisest ise teada saada ja/või sellest võib teda 
teavitada teine liikmesriik hoiatusmehhanismi kaudu (vt allpool IX osa). Kui on teada, et 
ohtu enam ei ole, peab hoiatuse saatnud liikmesriik viivitamata saatma ettepaneku 
hoiatus sulgeda. 

6.2. Hoiatuse sulgemise vaidlustamine 

Hoiatuste sulgemise funktsiooni väärkasutamise ärahoidmiseks ja selleks, et vältida 
olukordi, kus hoiatus suletakse hoolimata sellest, et üks või mitu liikmesriiki teavad, et 
oht püsib, peab hoiatuse sulgemise ettepanek olema nõuetekohaselt põhjendatud ja teised 
asjaomased liikmesriigid peavad saama esitada väiteid sulgemise vastu, kui neil on 
tõendeid selle kohta, et oht püsib. Liikmesriik, keda hoiatus puudutab, saab esitada 
sulgemise vastu väite üksnes siis, kui tal on konkreetseid tõendeid, et oht püsib. Seetõttu 
peaksid liikmesriigid oma võimalikke vastuväiteid põhjendama. 

7. HOIATUSTE TAGASIVÕTMINE/TÜHISTAMINE 

Käesolevates suunistes kirjeldatud hoiatuste saatmise kriteeriumide eesmärk on vältida 
põhjendamatute hoiatuste saatmist. Hoolimata neist ettevaatusabinõudest võib mõni 
liikmesriik ikkagi saata hoiatuse, mis põhineb valedel või ebatäpsetel andmetel või 
tõenditel ja viga avastatakse alles hiljem. 

Näide 

Liikmesriigi A pädeval asutusel on tõendeid, et liikmesriigis B asutatud teenuseosutaja X, 
kes osutab liikmesriigis A ehitusteenuseid, on tema territooriumil ebaseaduslikult 
jäätmeid kõrvaldanud, kahjustades sellega keskkonda. Liikmesriik A saadab 
liikmesriigile B hoiatuse, vältimaks edasist kahju. Liikmesriigi A poolt teostatud täiendav 
kontroll näitab, et jäätmed ei kõrvaldanud mitte teenuseosutaja X, vaid X-iga samal 
ehitusplatsil töötanud teenuseosutaja Y. Teenuseosutaja Y on asutatud liikmesriigis A ja 
ta ei osuta piiriüleseid teenuseid. Seetõttu võtab liikmesriik A hoiatuse tagasi. 

Vea ilmnemisel peaks hoiatuse saatnud liikmesriik viivitamata saatma hoiatuse 
tagasivõtmise/tühistamise taotluse. See edastatakse automaatselt kõikidele esialgse 
hoiatuse adressaatidele. Lisada tuleks selgitus, miks hoiatus oli alusetu (ja tuleb seetõttu 
tagasi võtta). 

Olgu märgitud, et hoiatuse saab tagasi võtta üksnes siis, kui selle saatnud liikmesriik 
avastab, et hoiatuse saatmise kriteeriumid ei olnud juba algul täidetud. Kui hoiatuse 
saatmise ajal oli oht olemas, kuid hiljem kadus, tuleb hoiatus vastavalt eespool 
kirjeldatule sulgeda (mitte tagasi võtta). 

8. TEABE PARANDAMINE 

Ükskõik kui hoolikalt hoiatusi enne saatmist ka ei kontrollita ja ei põhjendata, võib 
hiljem ikkagi tekkida vajadus neid parandada. See võib juhtuda näiteks siis, kui hoiatuses 
sisalduv esialgne teave osutub osaliselt valeks. Näiteks võib hoiatuse saatnud liikmesriik 
olla selle saatmise ajal sisestanud teenuseosutaja nime või aadressi valesti (või ei ole neid 
andmeid üldse esitanud, sest tal polnud neid). Sellisel juhul on oluline parandada 
esialgne hoiatus niipea kui väärteave ilmsiks tuleb. 
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9. TÄIENDAVA TEABE SAATMINE 

Ohu vähendamiseks ja liikmesriikidevahelise koostöö parandamiseks peab hoiatuses 
sisalduv teave olema võimalikult täielik ja liikmesriikidele, keda hoiatus puudutab, peab 
olema kättesaadav kogu asjaomane teave. Täiendava teabe saatmine on oluline eelkõige 
siis, kui see aitab kiirendada hoiatuse sulgemist või suurendab teiste liikmesriikide 
teadlikkust tõsise ohu olemasolust. See võimaldab hoiatuse saatnud liikmesriigil ja 
kõikidel teistel asjaomastel liikmesriikidel anda teistele liikmesriikidele tagasisidet või 
täiendavat teavet hoiatuste kohta, mis on selgelt seotud algse hoiatusega. Näiteks siis, 
kui: 

- hoiatuse saanud liikmesriik soovib kindlaks teha, kas tema territooriumil 
tõepoolest asjaomast teenust osutatakse ja oma tähelepanekute/tõendite alusel ta 
kas kinnitab esialgses hoiatuses sisalduvat teavet või lükkab selle ümber; 

- hoiatuse saatnud või saanud liikmesriik soovib edastada teavet meetmete kohta, 
mida ta on ohu vähendamiseks või kõrvaldamiseks teenuseosutaja suhtes 
kooskõlas ühenduse õigusega võtnud; 

- hoiatuse saanud liikmesriik soovib hoiatuse saatnud liikmesriigilt saada 
täiendavat teavet näiteks juhul, kui hoiatuses sisalduv teave oli ebaselge või 
puudulik; 

- hoiatuse saanud liikmesriik soovib teavitada teisi liikmesriike sellest, et tema 
arvates tuleks hoiatus sulgeda, sest (tema territooriumil) ohtu enam pole. 

Oluline on vältida korduva ja asjakohatu/ebaolulise teabe saatmist hoiatuste kohta. 
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2. OSA: IMI HOIATUSMEHHANISMI KASUTUSJUHEND 
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10. SISSEJUHATUS 

Kasutusjuhendis käsitletakse hoiatuste tehnilist menetlemist siseturu infosüsteemis 
(edaspidi „IMI-süsteem”). Selles tutvustatakse ülesandeid, mis asutustel ja 
üksikkasutajatel võivad olla seoses hoiatusmehhanismiga, ning kirjeldatakse, kuidas 
kasutada hoiatusmehhanismi kõiki funktsioone. Samuti selgitatakse selles, kuidas 
seadistada süsteemi nii, et hoiatuste menetlemine oleks igas riigis tõhus.  

Kasutusjuhend keskendub IMI-süsteemi nendele funktsioonidele, mis on hoiatustega 
vahetult seotud. Muud teavet IMI-süsteemi kasutamise kohta, näiteks kuidas 
registreeruda ja sisse logida, ning standardpäringute menetlemise kohta IMI-süsteemis 
saab IMI veebisaidilt (http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/training_et.html), eriti 
seal avaldatud materjalidest: 

• IMI kasutusjuhend; ning 

• interaktiivsed õppemoodulid.  

Hoiatamise kriteeriumide ja tingimuste kohta vt käesoleva dokumendi 1. osa 
„Hoiatusmehhanimi kasutamise suunised”. 

11. HOIATUSMEHHANISM IMI-SÜSTEEMIS 

11.1. IMI moodulstruktuur 

IMI-süsteem on ühtne teabesüsteem, mis koosneb üksikutest osadest (moodulid) iga 
õigusliku valdkonna kohta, kus teda kasutatakse. Iga moodul toetab üht või mitut 
protsessi (töövood). Teenuste direktiivi moodulis on üks töövoog standardpäringute 
jaoks ja eraldi töövoog hoiatusmehhanismi jaoks. Igale töövoole on juurdepääs ainult 
selleks registreeritud asutustel. See tähendab, et asutusel, kes tegeleb IMI-süsteemis 
hoiatustega, on vaja juurdepääsu 1) IMI-süsteemile, 2) teenuste direktiivi moodulile ning 
3) hoiatusmehhanismi töövoole. 

11.2. Hoiatamise etapid 

Hoiatamine toimub tavaliselt viies etapis sõltuvalt hõlmatud sidusrühmadest.  

1) Hoiatuse võib algatada hoiatusmehhanismi töövoo jaoks registreeritud Euroopa 
Majanduspiirkonna (EMP) asutus, kes saab teada oma pädevusalas osutatava 
teenusega seotud ohust. Ta esitab hoiatuse oma riigi hoiatuste koordinaatorile. 
See kontrollib hoiatust ning väljastab selle teistele liikmesriikidele. 

2) Igas liikmesriigis on hoiatuste koordinaator, kes on määratud sissetulevate 
hoiatuste postkasti haldajaks ja kinnitab hoiatuse vastuvõtmist. Ta levitab 
hoiatuse oma riigi hoiatuste koordinaatoritele ja hoiatusi menetlevatele asutustele. 
Hoiatuste koordinaatorid võivad lisada täiendavaid adressaate.  
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3) Asjaomase teenuseosutaja asutamiskoha liikmesriigi ülesanne on korraldada 
hoiatuse sulgemine pärast ohu kõrvaldamist. Kui teenuseosutaja asutamiskoha 
liikmesriik ei ole teada, korraldab hoiatuse sulgemise hoiatuse algatanud 
liikmesriik.  

Iga hoiatuse vastu võtnud asutus teenuseosutaja asutamiskoha liikmesriigis võib 
teha hoiatuse sulgemisettepaneku. Kõik teised hoiatusega seotud asutused 
selles riigis võivad hoiatuse sulgemisettepanekut kommenteerida. Kui need 
asutused on jõudnud omavahel kokkuleppele, võib koordinaator (sulgemise 
koordinaator) väljastada hoiatuse sulgemisettepaneku kõikidele teistele 
asjaomastele liikmesriikidele. 

4) Pärast seda võivad kõik teised hoiatuse saanud liikmesriigid hoiatuse sulgemise 
vaidlustada, kui neile on teada, et oht püsib. Hoiatusi menetlevad asutused 
esitavad oma vastuväited koordinaatorile, kes võib need väljastada kõikidele 
teistele asjaomastele liikmesriikidele. 

 

5) Kui on tuvastatud, et oht on kõrvaldatud, võib teenuseosutaja asutamiskoha 
liikmesriigis hoiatuse sulgemise eest vastutav koordinaator hoiatuse sulgeda. 

Hoiatuse kogu kehtivusaja jooksul kuni selle sulgemiseni võivad kõik asjaomased 
liikmesriigid lisada hoiatusele täiendavat teavet. 

12. HOIATUSMEHHANISMI KASUTAJAD JA NENDE ÕIGUSED 

12.1. Asutused 

Kui asutusele antakse IMI-süsteemis juurdepääs hoiatusmehhanismi töövoole, 
määratakse ta kas hoiatusi menetlevaks asutuseks või hoiatuste koordinaatoriks. Igas 
liikmesriigis määratakse üks hoiatuste koordinaator, kes haldab sissetulevate hoiatuste 
postkasti.5 Sellega kaasnevad õigused ei sõltu teistest õigustest, mis asutusel võivad veel 
IMI-süsteemis olla. Näiteks riiklik IMI-koordinaator (NIMIC) võib olla hoiatusi 
menetlev asutus. Samas võib asutus, mis annab koordinaatorile aru standardpäringute 
kohta, olla hoiatuste koordinaator. 

                                                 
5  Hea koordineerimise ja andmekaitse huvides soovitab komisjon igas liikmesriigis määrata ainult ühe 

sissetulevate hoiatuste postkasti haldaja. Tehniliselt aga on võimalik määrata mitu postkasti, näiteks 
üks iga liidumaa, maakonna vms kohta. 

Esitamine ja levitamine toimub IMI-süsteemis hoiatusmehhanismi puhul alati ühes 
liikmesriigis. Väljastamine on teabe saatmine ühest liikmesriigist teistesse. 

Hoiatuse sulgemisettepaneku teinud liikmesriigi asutused võivad ettepanekut enne 
selle edastamist kommenteerida. Pärast seda, kui hoiatuse sulgemisettepanek on 
edastatud, võivad teiste liikmesriikide asutused selle vaidlustada. 
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12.1.1. Hoiatusi menetlev asutus 

Hoiatusi menetlev asutus on tavaliselt selline asutus, millel on pädevus inimeste tervise 
ja ohutuse või keskkonna valdkonnas. Ta võib hoiatusi algatada ja esitada neid oma 
hoiatuste koordinaatorile. Ta võib samuti võtta vastu hoiatusi, mida talle on levitanud 
sissetulevate hoiatuste postkasti haldaja või hoiatuste koordinaator, ning neile vastata. 
Ta võib esitada hoiatuste sulgemisettepanekuid ning neid kommenteerida. Kui 
hoiatuse sulgemisettepaneku teeb mõni teine liikmesriik, võib ta seda oma hoiatuste 
koordinaatori kaudu vaidlustada. 

12.1.2. Hoiatuste koordinaator 

Hoiatuste koordinaatori ülesanne on tagada, et hoiatusi väljastatakse ainult vajaduse 
korral ja et neid menetletakse asjakohaselt. Üldiselt on neil pädevus inimeste tervise ja 
ohutuse või keskkonna valdkonnas. Samuti peaks neil olema hea ülevaade hoiatustega 
seotud haldusstruktuuridest oma riigis. Hoiatuste koordinaatorid võivad väljastada 
hoiatusi teistele liikmesriikidele ning määrata hoiatusi menetlevaid asutusi ning teisi 
hoiatuste koordinaatoreid sissetulevate hoiatuste vastuvõtjateks. Nad võivad 
väljastada täiendavat teavet, väljastada hoiatuste sulgemisettepanekuid ning teiste 
liikmesriikide tehtud sulgemisettepanekute korral väljastada sulgemisettepanekutele 
vastuväiteid. Lisaks võivad hoiatuste koordinaatorid täita hoiatusi menetleva asutuse 
kõiki ülesandeid. See tähendab näiteks, et nad võivad ise hoiatusi algatada ja väljastada. 

12.1.3. Sissetulevate hoiatuste postkasti haldajaks määratud hoiatuste 
koordinaator 

Hoiatuste koordinaator, kes on määratud sissetulevate hoiatuste postkasti haldajaks, on 
oma riigis keskne hoiatuste vastuvõtja. Ta kinnitab sissetuleva hoiatuse vastuvõtmist 
ning vastutab selle esmase levitamise eest hoiatuste koordinaatoritele ja hoiatusi 
menetlevatele asutustele oma riigis. Ta tagab, et hoiatus edastatakse ainult sellega 
tegelemiseks pädevatele koordinaatoritele ja/või asutustele. Selleks peab sissetulevate 
hoiatuste postkast hästi tundma oma riigi haldusstruktuure.  

Sissetulevate hoiatuste postkasti haldaja saab ka automaatselt iga hoiatuse, mis 
saadetakse tema riigist välja. Selletõttu on tal olemas ülevaade kõigist sissetulevatest ja 
väljaminevatest hoiatustest.  

Lisaks on sissetulevate hoiatuste postkasti haldajal võimalik võtta kõiki hoiatuste 
koordinaatorite ning hoiatusi menetlevate asutuste meetmeid. See tähendab näiteks, et ta 
võib ise hoiatusi algatada ja väljastada. 

12.1.4. Lõpliku kinnitamise õiguse andmine hoiatuste koordinaatoritele 

Liikmesriikidel on IMI-süsteemis hoiatusi menetlevate asutuste ja hoiatuste 
koordinaatorite vaheliste suhete määratlemisel võimalik olla teataval määral paindlik. 
Hoiatuste koordinaatoritele (kaasa arvatud need, kes on määratud sissetulevate hoiatuste 
postkasti haldajaks) võib anda õiguse neile esitatud hoiatusi või nendega seotud teavet 
muuta või kustutada. Kui hoiatuste koordinaatorile otsustatakse see õigus anda, tuleb 
asjaomastes töövoo seadetes märgistada märkeruut, mis ütleb, et hoiatuste koordinaatoril 
on oma riigi nimel väljastatavate hoiatuste lõpliku kinnitamise õigus. 
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Kui koordinaatorile lõpliku kinnitamise õigust antud ei ole, jääb hoiatuse või sellega 
seotud teabe muutmise või kustutamise õigus hoiatuse algatanud asutusele. 

12.2. Kasutajad 

Kui asutusele on IMI teenuste direktiivi moodulis antud juurdepääs hoiatusmehhanismi 
töövoole, saab kohaliku andmehalduri õigustega (asutuses kasutajate registreerimine ja 
nende andmete haldamine) asutuse kasutaja automaatselt kõik hoiatustega seotud 
kasutajaõigused.6 Ta võib sõltuvalt asutuse suurusest ja selle kohustustest seoses 
hoiatustega määrata oma kolleegidele mitmesuguseid õigusi. 

12.2.1. Hoiatuste lugeja 

Hoiatuste lugejatele on näha kõigi selliste hoiatuste kõik üksikasjad, millele nende 
asutusel on juurdepääs (kaasa arvatud hoiatustes sisalduvad isikuandmed). Nad võivad 
hoiatuste kõiki üksikasju salvestada või välja trükkida, kuid nad ei saa võtta meetmeid, 
näiteks hoiatusi algatada või täiendada või teha nende sulgemisettepanekuid.  

12.2.2. Hoiatuste menetleja 

Hoiatuste menetlejate ülesanne on oma asutuses menetleda hoiatusi. Nad võivad hoiatusi 
algatada ja esitada neid väljastamiseks oma hoiatuste koordinaatorile. Nad võivad 
hoiatusi vastu võtta ja neile vastata. Nad võivad hoiatuste kohta esitada ja taotleda 
täiendavat teavet. Nad võivad teha hoiatuste sulgemisettepanekuid, kommenteerida oma 
riigi teiste asutuste sulgemisettepanekuid ning vaidlustada teiste liikmesriikide 
sulgemisettepanekuid. Hoiatuste koordinaatori alluvuses tegutsevad hoiatuste menetlejad 
ei saa aga hoiatusi väljastada või levitada. 

12.2.3. Hoiatuste levitaja (ainult hoiatuste koordinaatori puhul) 

Hoiatuste levitaja õigused on ainult hoiatuste koordinaatori alluvuses tegutsevatel 
kasutajatel. Hoiatuste levitajate ülesanne on levitada hoiatusi oma riigis ning väljastada 
hoiatusi ja nendega seotud teavet teistele liikmesriikidele. Sissetulevate hoiatuste 
postkasti haldamise raames on hoiatuste levitaja ülesanne kinnitada hoiatuste 
vastuvõtmist ning levitada neid esimest korda hoiatuste koordinaatoritele ja hoiatusi 
menetlevatele asutustele oma riigis. Teiste hoiatuste koordinaatorite alluvuses tegutsevad 
levitajad otsustavad selle üle, millistele täiendavatele asutustele nende piirkonnas või 
pädevusalas tuleks hoiatus veel saata. 

Mis tahes hoiatuste koordinaatori alluvuses tegutsevad hoiatuste levitajad väljastavad 
uusi hoiatusi teistele liikmesriikidele. Nad võivad avatud hoiatuste kohta esitada ja 
väljastada täiendavat teavet. Nad võivad samuti väljastada hoiatuste tühistamise teateid, 
sulgemisettepanekuid ning nendele esitatud vastuväiteid. 

Kui hoiatuste koordinaatoril on lõpliku kinnitamise õigus, võivad tema hoiatuste 
levitajad hoiatuste ja nendega seotud teabe sisu enne väljastamist muuta. Sellisel juhul 

                                                 
6  Kui kohalikke andmehaldureid on mitu, antakse neile kõigile kõik hoiatustega seotud kasutajaõigused. 
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võivad hoiatuste levitajad hoiatusi või nendega seotud teavet enne väljastamist ka 
kustutada.  

12.2.4. Põhipaketi kasutaja 

Asutuses, millele on antud juurdepääs hoiatusmehhanismi töövoole, saavad kõik IMI-
süsteemi kasutajad, kes ei ole kohalikud andmehaldurid või kellele ei ole antud eespool 
kirjeldatud eriõigusi, automaatselt põhipaketi kasutaja õigused. Neil on täielik ülevaade 
kõigist oma asutuse (sissetulevatest ja väljaminevatest) hoiatustest, kuid mitte hoiatuste 
üksikasjadest. Nad ei saa hoiatusi algatada ega võtta meetmeid avatud hoiatuste suhtes.  

Põhipaketi kasutaja õigused saab asutuses vaikimisi ka iga kasutaja, kes juba kasutab 
IMI-süsteemi teenuste direktiivi moodulis päringute töövoogu. Nii näiteks saab iga 
päringute menetleja automaatselt kõik hoiatusmehhanismi põhipaketi kasutaja õigused. 
Kui tal on vaja hoiatusmehhanismis rohkem õigusi, võib talle need anda lisaks tema 
päringute menetlemise õigustele. 

12.2.5. Õiguste kombineerimine 

IMI kasutajatel võivad olla ka kombineeritud õigused. Nii näiteks võib hoiatuste 
koordinaatori alluvuses tegutseval kasutajal, kellele on antud hoiatuste levitaja õigused, 
olla ka hoiatuste menetleja õigused. Sedasi saab ta hoiatusi algatada, esitada ja 
väljastada.  

Samas tuleb meeles pidada, et hoiatuste esitamine ja väljastamine on eraldi toimingud, 
isegi kui seda teeb üks ja sama isik. 

 
Hoiatuste menetlejate ja hoiatuste levitajate ülesannete erinevused – kes teeb mida? 

  

Hoiatuste 
menetleja  

(hoiatusi 
menetlevas 
asutuses või 
hoiatuste 
koordinaatori 
alluvuses) 

Hoiatuste levitaja  

(ainult hoiatuste 
koordinaatori 
alluvuses) 

Esitamine √  
Hoiatuste algatamine 

Väljastamine  √ 

Esitamine √ √ Täiendava teabe 
saatmine/taotlemine 

Väljastamine  √ 

Esitamine √  Hoiatuste tühistamine 
(ainult algatav asutus ja 
koordinaator) Väljastamine  √ 
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Esitamine √  

Kommenteerimine √ √ 

Hoiatuste sulgemisettepanekute 
tegemine 

(ainult teenuseosutaja 
asutamiskoha liikmesriigis) Väljastamine  √ 

Esitamine √ √ Sulgemisettepanekute 
vaidlustamine 

Väljastamine  √ 

Hoiatuste sulgemine 

(ainult sulgemisettepaneku väljastanud koordinaator) 
 √ 

 

13. HOIATUSTE MENETLEMINE IMI-SÜSTEEMIS 

Hoiatamine toimub selgelt määratletud etappides (vt punkt 2.2), millele võivad 
lisanduda täiendavad etapid, mida alati ei pruugi vaja olla. Sedamööda, kuidas hoiatus 
liigub ühest etapist järgmisse, muutub ekraanil ka automaatselt tema staatus. 

13.1. Hoiatuse saatmine 

13.1.1. Hoiatuse algatamine ja esitamine 

Hoiatuse algatamiseks peavad kasutajal hoiatusi menetlevas asutuses või hoiatuste 
koordinaatori alluvuses olema hoiatuste menetleja õigused. Esimese sammuna peab 
hoiatuste menetleja täitma hoiatuse saatmise tingimuste kontrollnimekirja (nende 
tingimuste kohta vt käesoleva dokumendi 1. osa). IMI-süsteem annab talle selles 
protsessis automaatselt juhiseid. Kui kõik tingimused on täidetud, sisestab ta võimalikku 
ohtu tekitava teenuseosutaja andmed ning juhtumi kirjelduse. Ta võib samuti lisada 
manuseid. Oma asutusega seotud koordinaatorite nimekirjast valib ta hoiatuste 
koordinaatori, kelle ülesandeks jääb hoiatuse väljastamine. Ta valib liikmesriigi(d), 
kellele hoiatus tuleb saata. Kui tal on teavet konkreetsete asutuste kohta valitud 
liikmesriikides, kellele tema arvates tuleks hoiatus saata, võib ta nende andmed sisestada 
vabateksti väljale.  

Hoiatuse mustandi salvestamisel mis tahes hetkel andmete sisestamise ajal omistatakse 
hoiatusele number. Hoiatuse staatuseks saab:  

„Hoiatuse mustand” 

Kui kõik andmed on sisestatud, esitab hoiatuse menetleja hoiatuse valitud 
koordinaatorile. Hoiatuse uueks staatuseks saab: 

„Hoiatus edastatud väljastamiseks” 
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13.1.2. Hoiatuste väljastamine 

Kõigi valitud koordinaatorite alluvuses tegutsevad hoiatuste levitajad saavad automaatse 
e-kirja selle kohta, et neile on edastatud hoiatus väljastamiseks.  

Kuid nad leiavad, et nende asutus ei ole pädev hoiatuse väljastamise üle otsustama ja et 
see tuleb saata mõnele teisele koordinaatorile, võivad nad selle edastada teisele hoiatuste 
koordinaatorile. 

Kui hoiatuste levitaja on hoiatuse vastu võtnud, saab hoiatuse staatuseks: 

„Hoiatus ootab väljastamist” 

Hoiatuste levitaja peaks kontrollima, kas kõik tingimused on tõepoolest täidetud ja kas 
esitatud teave on tõene ja täielik.  

Kui hoiatuste koordinaatoril on lõpliku kinnitamise õigus, võib hoiatuste levitaja 
hoiatuse ja sellega seotud teabe sisu muuta. Sellisel juhul võib ta ka hoiatuse 
kustutada, kui ta leiab, et seda ei tuleks edasi saata.  

Kui hoiatuste levitajal seda õigust ei ole ja ta avastab näiteks, et puudu on olulist teavet, 
võib ta hoiatusi menetleva asutusega ühendust võtta väljaspool IMI-süsteemi ja paluda 
sel hoiatust muuta. Kui ta leiab, et hoiatust ei ole üldse vaja välja saata, võib ta paluda 
hoiatusi menetleval asutusel see kustutada. 

Olenemata sellest, kas hoiatuste levitajal on või ei ole hoiatuste lõpliku kinnitamise 
õigust, võib ta hoiatusele alati lisada vastuvõtvaid liikmesriike, kui ta leiab, et see on 
vajalik, kuna oht puudutab neid liikmesriike. 

Kui hoiatuste levitaja on veendunud, et hoiatus tuleb välja saata, väljastab ta selle 
valitud liikmesriigile (liikmesriikidele). Vastavalt teenuste direktiivile saadetakse iga 
hoiatus automaatselt ka komisjonile. 

Hoiatuse staatuseks saab: „Hoiatus on väljastatud” 

13.2. Hoiatuste muutmine ja parandamine 

Kui hoiatus on väljastatud, saab seda ja selles sisalduvat teavet muuta või paranda ainult 
selle algatanud liikmesriik. Kui ta saab hoiatuse kohta uut teavet, võib ta 

• lisada vastuvõtvaid liikmesriike, 

• muuta teenuseosutaja asutamiskoha liikmesriiki7, 

• muuta teenuseosutaja andmeid ning 

• muuta juhtumi kirjeldust. 

Vastuvõtvaid liikmesriike lisada ja teenuseosutaja asutamiskoha liikmesriiki muuta saab 
ainult hoiatuse väljastanud koordinaator. Kui sellel on „lõpliku kinnitamise õigus”, saab 
                                                 
7  See on võimalik ainult juhul, kui hoiatuse kohta ei ole aktiivset sulgemisettepanekut. 
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ta ka muuta teenuseosutaja andmeid ja juhtumi kirjeldust, mida muidu saab teha ainult 
hoiatuse algatanud asutus. 

Muudatused kantakse automaatselt hoiatusse ning muutuvad kohe nähtavaks kõigile 
vastuvõtjatele. Hoiatust ei ole vaja uuesti väljastada.  

Kui teenuseosutaja asutamiskoha liikmesriiki on muudetud, saavad kõik hoiatuse 
vastuvõtjad selle kohta automaatse e-kirja. 

13.3. Hoiatuste tühistamine 

Vaatamata kõigile süsteemi sisse ehitatud ettevaatusabinõudele võib ikkagi juhtuda, et 
liikmesriik on hoiatuse välja saatnud vale või ebatäpse teabe või tõendusmaterjali alusel 
ning avastab oma vea alles hiljem. Sellisel juhul peaks hoiatuse algatanud liikmesriik 
hoiatuse tühistama. Seda saab teha igas etapis. Nagu hoiatuse väljasaatmine, toimub ka 
tühistamine kahe sammuna. Hoiatuse algatanud asutus esitab tühistamisettepaneku; 
hoiatuse staatuseks saab „Tühistamisteade väljastamiseks”. 

Hoiatuste koordinaator väljastab tühistamisteate („Väljastamise” nupp on sakil 
„Tühistamise haldamine”). Sellest hetkest alates ei ole hoiatus enam aktiivne. Sellesse 
ei saa lisada uut teavet ja vastuvõtjad saavad seda vaadata ainult piiratud ulatuses. 
Hoiatuse staatuseks saab „Hoiatus on tühistatud”. 

13.4. Hoiatuste vastuvõtjate haldamine 

13.4.1. Hoiatuste kättesaamise kinnitamine 

Väljastatud hoiatused saadetakse vastuvõtjaks määratud liikmesriikide sissetulevate 
hoiatuste postkasti ning Euroopa Komisjonile.8  

Sissetulevate hoiatuste postkasti alluvuses tegutsevate hoiatuste levitajate ülesanne on 
kinnitada sissetulevate hoiatuste vastuvõtmist. Nad saavad iga uue hoiatuse kohta 
automaatse e-kirja. Hoiatuse leiavad nad staatuse „Hoiatus ootab kinnitust” alt. 

13.4.2. Hoiatuste levitamine 

Ka sissetulevate hoiatuste esmakordne levitamine on sissetulevate hoiatuste postkasti 
alluvuses tegutsevate hoiatuste levitajate ülesanne. Nad valivad koordinaatorid ja 
hoiatusi menetlevad asutused, kelle jaoks hoiatus on oluline, ning edastavad hoiatuse 
neile. Kui hoiatuse algatanud liikmesriik on teinud ettepaneku asutuste kohta, kellele 
hoiatus tuleks tema arvates saata, siis kontrollivad hoiatuste levitajad seda ning 
nõustumise korral lisavad need asutused vastuvõtjate nimekirja. 

Valitud hoiatuste koordinaatorite alluvuses tegutsevad hoiatuste levitajad võivad lisada 
täiendavaid vastuvõtjaid. 

                                                 
8  Andmekaitse nõuetega seotud põhjustel ei saa komisjon näha hoiatuses sisalduvaid isikuandmeid.  
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Kui hoiatus on levitatud, saavad vastuvõtjaid kustutada ainult sissetulevate hoiatuste 
postkasti alluvuses tegutsevad hoiatuste levitajad. Vastuvõtjaid saab kustutada ainult 
juhul, kui need ei ole hoiatuse suhtes veel meetmeid võtnud. See võib nii olla näiteks 
juhul, kui vastuvõtja leiab, et hoiatus ei ole tema asutuse jaoks oluline, ning teatab sellest 
sissetulevate hoiatuste postkasti haldajale. Kui asutus kustutatakse vastuvõtjate 
nimekirjast, ei saa ta hoiatuse järgmiste etappide kohta enam teavet. 

Tuleb meeles pidada, et levitamine toimub ka hoiatuse algatanud liikmesriigis. Selle 
liikmesriigi sissetulevate hoiatuste postkasti laekuvad automaatselt ka kõik väljaminevad 
hoiatused. Kui hoiatus on väljastatud, võib selle algatanud liikmesriigi sissetulevate 
hoiatuste postkasti haldaja valida oma riigis täiendavaid vastuvõtjaid ning hoiatust 
neile levitada. 

13.5. Hoiatuse kohta täiendava teabe saatmine ja taotlemine 

Iga liikmesriik võib hoiatusmehhanismi mis tahes etapis lisada hoiatustele teavet, 
näiteks teatada teistele vastuvõtvatele liikmesriikidele meetmetest, mida ta on võtnud 
asjaomase teenuseosutaja suhtes (rohkem näiteid on esitatud käesoleva dokumendi 1. 
osas). Kui liikmesriik ei ole teinud hoiatuse sulgemisettepanekut, võib ta teabe lisamise 
õigust kasutada selleks, et soovitada liikmesriigil teha hoiatuse sulgemisettepanek. 
Samamoodi võivad vastuvõtvad liikmesriigid taotleda täiendavat teavet hoiatuse 
algatanud liikmesriigilt või teistelt vastuvõtvatelt liikmesriikidelt, kes on hoiatuse kohta 
teavet andnud. 

Täiendava teabe andmine ja taotlemine toimuvad kahe sammuna. Hoiatuste menetleja 
või levitaja esitab teabe hoiatuste koordinaatorile ning koordinaatori alluvuses tegutsev 
hoiatuste levitaja kontrollib seda ja väljastab selle. 

Kõigi hoiatusmehhanismis osalevate asutuste hoiatuste menetlejad ja levitajad saavad 
automaatse e-kirja selle kohta, et hoiatusele on lisatud uut teavet. 

13.6. Hoiatuste sulgemine 

Nagu selgitatud hoiatusmehhanismi kasutamise suunistes, on hoiatuse sulgemise 
algatamine asjaomase teenuseosutaja asutamiskoha liikmesriigi ülesanne. Hoiatuse 
sulgemine tuleb algatada kohe, kui oht on kõrvaldatud. 

Kui teenuseosutaja asutamiskoha liikmesriik ei ole teada, vastutab hoiatuse sulgemise 
eest hoiatuse algatanud liikmesriik. 

Hoiatuse sulgemine toimub kahes etapis: 

• Esmalt saavad kõik teenuseosutaja asutamiskoha liikmesriigi asutused 
võimaluse leppida kokku, kas teistele liikmesriikidele tuleks teha hoiatuse 
sulgemisettepanek (= kommenteerimisperiood). 

• Seejärel, s.o pärast sulgemisettepaneku väljastamist, saavad kõik teised 
hoiatusega seotud liikmesriigid võimaluse sulgemisettepanek vaidlustada, 
kui nad leiavad, et hoiatus peaks jääma aktiivseks (= 
vaidlustamisperiood). 
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13.6.1. Sulgemisettepaneku tegemine 

Teenuseosutaja asutamiskoha liikmesriigi iga vastuvõtva asutuse hoiatuste menetlejad 
võivad teha hoiatuse sulgemisettepaneku, kui nad on veendunud, et ohtu enam ei ole. 
Sulgemisettepaneku võib esitada igale asutusega seotud koordinaatorile, kellest sellisel 
juhul saab sulgemise koordinaator. 

Kohe, kui sulgemisettepanek on esitatud (ja ilma, et sulgemise koordinaator oleks selle 
suhtes midagi ette võtnud!), saavad kõik teised teenuseosutaja asutamiskoha liikmesriigi 
asutused, kes hoiatuse vastu võtsid, automaatse e-kirja selle kohta, et nad võivad lisada 
sulgemisettepanekule kommentaare. Kui aga sulgemise koordinaatoril on „lõpliku 
kinnitamise õigus”, võib ta sulgemisettepanekut igal ajal muuta või kustutada. 

 

Hoiatuse uueks staatuseks saab: „Sulgemisettepanek ootab kommentaare”. 

13.6.2. Sulgemisettepanekute kommenteerimine 

Sulgemisettepanek jääb teenuseosutaja asutamiskoha liikmesriigis kommenteerimiseks 
avatuks kindlaksmääratud ajaks, milles kõik liikmesriigid on kokku leppinud. Selle aja 
jooksul võib kas sulgemisettepaneku esitanud asutus või sulgemise koordinaator (kui tal 
on lõpliku kinnitamise õigus) seda jätkuvalt muuta või tühistada.  

Kommenteerimisperioodi lõppedes saavad sulgemise koordinaatori alluvuses tegutsevad 
hoiatuste levitajad e-kirja selle kohta, et kommenteerimisperiood on lõppenud. Sellest 
hetkest alates ei saa enam kommentaare lisada. Sulgemisettepanekut ennast saab aga 
jätkuvalt muuta või tühistada. Hoiatuse uueks staatuseks saab: „Sulgemisettepanek 
ootab väljastamist”. 

13.6.3. Sulgemisettepaneku väljastamine 

Sulgemise koordinaatori alluvuses tegutsev hoiatuste levitaja vaatab kõik laekunud 
kommentaarid läbi ja otsustab, kas sulgemisettepanek tuleb väljastada teistele 
liikmesriikidele või mitte.  

Kui ta leiab, et hoiatus peaks jääma aktiivseks, võib ta sulgemisettepaneku tühistada 
(kui hoiatuste koordinaatoril, kelle alluvusse ta kuulub, on lõpliku kinnitamise õigus) või 
paluda seda teha sulgemisettepaneku esitanud asutusel. 

Kui ta leiab, et hoiatus tuleb sulgeda, väljastab ta sulgemisettepaneku (Väljastamise 
nupp on sakil „Sulgemine”). Ta võib valida, kas ta lisab väljastatavale 
sulgemisettepanekule üksikud või kõik kommentaarid, mis on selle kohta laekunud 
tema liikmesriigis. Väljastamise korral saavad kõik hoiatuse vastu võtnud menetlejad ja 
levitajad kõigis liikmesriikides automaatse e-kirja selle kohta, et hoiatuse kohta on tehtud 
sulgemisettepanek. Hoiatuse uueks staatuseks saab: „Sulgemisettepanek ootab 
vastuväiteid”. 

Märkus: kuna kommenteerida saavad ainult ühe liikmesriigi asutused, ei pea hoiatuste 
koordinaator sellel ajal läbima sulgemise teist sammu.  
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13.6.4. Sulgemisettepaneku vaidlustamine 

Nüüd saavad kõik teised liikmesriigid võimaluse hoiatuse sulgemisettepanek 
vaidlustada, kui neil on teavet selle kohta, et oht püsib. 

Vaidlustamisperioodi pikkuses lepivad kokku kõik liikmesriigid. Selle aja jooksul võivad 
hoiatusi menetlevate asutuste ja hoiatuste koordinaatorite alluvuses tegutsevad hoiatuste 
menetlejad ja levitajad esitada vastuväiteid hoiatuste koordinaatorile. Nad võivad seda 
teha ka täiendava teabe andmise funktsiooni kaudu, kus on eraldi rubriik pealkirjaga 
„Sulgemisettepaneku vaidlustamine”. 

Vastuväidete esitamine ja väljastamine toimub kahe etapina, nagu ka igasuguse muu 
täiendava teabe andmine. Sulgemise koordinaatori alluvuses tegutsev hoiatuste levitaja 
otsustab, kas vastuväide tuleb väljastada teistele liikmesriikidele või mitte. Kui 
vastuväide on väljastatud, saavad kõik hoiatuse vastu võtnud asutused kõigis 
liikmesriikides selle kohta automaatse e-kirja.  

Vaidlustamisperioodi lõppedes saavad asjaomase teenuseosutaja asutamiskoha 
liikmesriigi sulgemise koordinaatori alluvuses tegutsevad hoiatuste levitajad selle kohta 
automaatse e-kirja. 

13.6.5. Hoiatuse sulgemine 

Lõpuks otsustab teenuseosutaja asutamiskoha liikmesriigi sulgemise koordinaator teistest 
liikmesriikidest laekunud vastuväiteid arvesse võttes, kas hoiatus tuleks sulgeda. 
Hoiatuse sulgemiseks peavad kasutajal sulgemise koordinaatori alluvuses olema 
hoiatuste levitaja õigused.  

Hoiatuse uueks staatuseks saab „Hoiatus suletud”. 

Kui hoiatus on suletud, saavad kasutajad vaadata ainult selle teatavaid üksikasju. Need 
on: 

• hoiatuse kokkuvõte ilma isikuandmeteta, 

• hoiatuse vastu võtnud asutuste nimekiri ja 

• hoiatuse ajalugu. 

Kuue kuu möödudes hoiatuse sulgemisest kustutatakse süsteemist automaatselt kõik 
hoiatuses sisalduvad isikuandmed. 

Kui mõni liikmesriik on vaatamata sellele, et teenuseosutaja asutamiskoha liikmesriik on 
hoiatuse sulgenud, jätkuvalt veendunud, et oht ei ole kõrvaldatud, võib ta algatada uue 
hoiatuse. 

14. HOIATUSTE AJALUGU 

14.1. Automaatsed e-kirjad 

IMI-süsteem saadab automaatseid e-kirju kõigile hoiatusmehhanismis osalevatele 
sidusrümadele, kui neil on hoiatustega seoses õigus võtta meetmeid või kui hoiatuste 
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kohta on uut teavet. Need kirjad saadetakse ainult asjakohastes kasutajaprofiilides 
märgitud aadressidele. Seepärast on oluline IMI-süsteemis registreeritud e-posti aadresse 
ikka ja jälle üle kontrollida. 

Kõik e-kirjad on standardsed ja ei sisalda teavet hoiatuse sisu kohta ega asjaomase 
teenuseosutaja isikuandmeid. 

14.2. Hoiatuste nimekirjad 

Igal kasutajal, kellel on juurdepääs hoiatusmehhanismi töövoole, on juurdepääs ka oma 
asutusega seotud hoiatuste nimekirjale. Selles on esitatud: 

• hoiatuste numbrid 

• asjaomane teenus 

• asjaomase teenuse osutaja asutamiskoha liikmesriigi nimi 

• hoiatuse algatanud asutuse nimi 

• hoiatuse kehtiv staatus 

• hoiatuse väljastamise kuupäev. 

Nimekirjas saab teha otsinguid mitmesuguste kriteeriumide põhjal; otsinguid saab 
algatada ka menüü rubriigist „Hoiatuste otsimine”. 

Sõltuvalt oma õigustest saavad kasutajad hoiatusi selles nimekirjas avada ja nende suhtes 
meetmeid võtta. 

14.3. Hoiatuste trükkimine 

Hoiatusi menetlevatel asutustel ja hoiatuste koordinaatoritel võib olla soov IMI-süsteemi 
kaudu saadetud ja vastu võetud hoiatusi arhiveerida. Selleks võivad nad hoiatuste (k.a 
nende mustandite) kohta nende kehtivusaja jooksul genereerida aruandeid ja neid välja 
trükkida. 

Iga kasutaja saab hoiatusi trükkida talle nähtavate andmetega. Seega saavad põhipaketi 
kasutajad trükkida ainult üldkokkuvõtteid (mis sisaldavad vastuvõtjate nimekirja ja 
hoiatuse ajalugu), hoiatuste lugejad ja menetlejad aga kõiki hoiatuses sisalduvaid 
andmeid. 

Kui hoiatus on tagasi võetud või suletud ja seetõttu saab seda lugeda ainult piiratud 
mahus, saab trükkida ainult seda piiratud kuva. 

Märkus: väljatrükkide igasugune edasine töötlemine peab olema kooskõlas siseriiklike ja 
Euroopa andmekaitse-eeskirjadega. 
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15. HOIATUSED JA ANDMEKAITSENÕUDED 

Hoiatustega seotud teabevahetus IMI-süsteemis saab toimuda ainult vastavalt 
õiguslikele nõuetele. Seepärast on see andmekaitse seisukohalt täielikult seaduslik. 
Komisjon on aga sellegipoolest teadlik sellise süsteemiga kaasnevatest 
andmekaitsekaalutlustest. Seepärast on ta süsteemi projekteerimisel olnud väga hoolikas, 
et selles olevad andmed oleksid hästi kaitstud, ning kutsub üles liikmesriike, kes 
vastutavad hoiatuste saatmisel ja vastuvõtmisel andmekaitset reguleerivate õigusnormide 
täitmise eest, neid norme nõuetekohaselt täitma.  

Hoiatusmehhanism sisaldab mitut ettevaatusabinõud andmete kaitseks:  

• Andmed on kättesaadavad ainult asutustele, kellele on konkreetselt antud juurdepääs 
hoiatusmehhanismile. 

• Hoiatuse koostamise alguses täidetav kontrollnimekiri ning hoiatuse saatmine kahe 
sammuna hoiatuste koordinaatori kaasosalusel tagavad, et välja ei saadeta ühtki 
tarbetut hoiatust. 

• Hoiatuse algatanud liikmesriik peab otsustama, millistele teistele liikmesriikidele 
hoiatus tuleb saata. See koos asjaoluga, et sissetulevate hoiatuste postkast peab 
otsustama selle üle, millistele konkreetsetele asutustele tuleb hoiatus tema 
liikmesriigis saata, tagab et hoiatusi ei levitata rohkem kui vaja vastavalt 
andmekaitsenõuetele. 

• Nagu teenuste direktiivis ette nähtud, saadetakse kõik hoiatused ka komisjonile. 
Komisjon ei saa aga vaadata hoiatustes sisalduvaid isikuandmeid, vaid näeb neist 
ainult piiratud kuva. 

• Kui kõigile nendele ettevaatusabinõudele vaatamata saadetakse välja ikkagi mõni 
põhjendamatu hoiatus, saab selle kiiresti tühistada. Andmeid saab parandada või 
kustutada. 

• Hoiatused suletakse siis, kui ohtu enam ei ole. Hoiatuse sulgemisel saavad selles 
sisalduvad andmed kohe kõigile kasutajatele nähtavaks ning selles sisalduvad 
isikuandmed kustutatakse automaatselt kuue kuu möödudes. 

Andmekaitse kohta seoses hoiatusmehhanismiga ja üldiselt IMI-süsteemiga vt komisjoni 
aruanne andmekaitse olukorra kohta siseturu infosüsteemis ja komisjoni soovitus 
andmekaitsesuuniste kohta siseturu infosüsteemis (IMI)9. 

16. TÄIENDAV TEAVE KOORDINAATORITELE: HOIATUSMEHHANISMIGA SEOTUD 
STRUKTUURIDE LOOMINE OMA RIIGIS 

16.1. Esmakordne registreerimine komisjoni juures 

Iga liikmesriik peab IMI-süsteemis hoiatusmehhanismi kasutamiseks täitma ainult ühe 
nõude: tal peab olema asutus, mis on registreeritud sissetulevate hoiatuste postkastiks. 
                                                 
9  K(2009) 2041 lõplik. ELT L 100, 18.4.2009, lk 12. 
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Kui hoiatusmehhanism kasutusele võeti, registreeris komisjon igale liikmesriigile ühe 
sissetulevate hoiatuste postkasti või juhul, kui need olid juba IMI-süsteemis 
registreeritud, andis neile juurdepääsu hoiatusmehhanismile ja määras neile vastavad 
õigused. 

Täiendavaid hoiatuste koordinaatoreid ja hoiatusi menetlevaid asutusi registreerivad 
vajaduse korral liikmesriigid. 

Riiklikul IMI-koordinaatoril (NIMIC) ja supervolitatud IMI-koordinaatoril (SDIMIC) on 
oma geograafilises piirkonnas seoses kõigi õiguslike valdkondadega ja nendega 
seonduvate töövoogudega IMI-süsteemis kõik õigused. Seepärast on komisjon andnud 
kõigile NIMICutele ja SDIMICutele juurdepääsu hoiatusmehhanismi töövoole. Selle 
õigusega saavad nad anda teistele oma riigi asutustele juurdepääsu 
hoiatusmehhanismi töövoole. 

Need halduslikud õigused ei määra aga ära seda, millised sisulised õigused on 
NIMICutel ja SDIMICutel hoiatusmehhanismi kasutamisel. Neile võib sõltuvalt nende 
pädevusest ja riigi haldusstruktuurist anda kõiki punktis 3.1 asutuste puhul kirjeldatud 
õigusi. 

16.2. Asutuste registreerimine ja juurdepääsu andmine hoiatusmehhanismi 
töövoole 

Hoiatuste koordinaatoreid võivad registreerida ja neile hoiatusmehhanismi töövoole 
juurdepääsu anda 

• NIMICud 

• SDIMICud 

• teenuste direktiivi puhul õigusliku valdkonna koordinaatorid (LIMICud)10 

Hoiatusi menetlevaid asutusi võivad registreerida ja neile hoiatusmehhanismi töövoole 
juurdepääsu anda 

• NIMICud 

• SDIMICud 

• LIMICud ja 

• volitatud IMI-koordinaatorid (DIMICud) 

Seega ei saa DIMICud registreerida hoiatuste koordinaatoreid. 

Hoiatuste koordinaatori registreerimisel on oluline otsustada, kas sellele tuleks 
hoiatusmehhanismi töövoos anda lõpliku kinnitamise õigus (s.t kas sel peaks olema 

                                                 
10  LIMIC on koordinaator, kes vastutab üldiselt ühe õigusliku valdkonna eest. Igas liikmesriigis saab iga 

õigusliku valdkonna kohta olla ainult üks LIMIC. 
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õigus muuta või kustutada hoiatusi menetlevalt asutuselt saadud hoiatustega seotud teabe 
sisu). 

 

16.3. Asutuste ja koordinaatorite sidumine 

Kui asutus saab juurdepääsu hoiatusmehhanismi töövoole hoiatusi menetleva 
asutusena, tuleb ta oma riigis siduda vähemalt ühe hoiatuste koordinaatoriga. 
Edaspidi saab siduda täiendavaid koordinaatoreid või neid kustutada. 

On tähtis, et hoiatusi menetlevad asutused oleksid seotud õigete koordinaatoritega, sest 
nad saavad hoiatuste kohta teavet esitada ainult seotud koordinaatoritele.  

Hoiatuste koordinaatorid aga saavad hoiatusi levitada kõigile hoiatusi menetlevatele 
asutustele ja koordinaatoritele oma riigis olenemata sellest, kas nad on nendega seotud 
või mitte. 

 

Märkus: juurdepääs hoiatusmehhanismi töövoole tuleb anda eraldi juurdepääsust 
õiguslikule valdkonnale teenuste direktiivi moodulis. Seega kui asutus on vaja 
registreerida ja anda talle juurdepääs hoiatusmehhanismi töövoole, tuleb 

1. ta IMI-süsteemis registreerida 

2. anda talle teenuste direktiivi moodulis juurdepääs õiguslikule valdkonnale 

3. anda talle juurdepääs hoiatusmehhanismi töövoole. 


