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1 Sissejuhatus 

Selles dokumendis selgitatakse, kuidas kasutada siseturu infosüsteemi (IMI) selleks, et 
kooskõlas tarbijakaitsealase koostöö määrusega (määrus (EL) 2017/2394)1 saata ja 
hallata välishoiatusi, sealhulgas selleks, et: 

 luua välishoiatus (peatükk 3.1), 

 saata välishoiatus (peatükk 3.2), 

 viia ellu välishoiatusega seotud järeltegevusi (ajakohastamine, parandamine) 

(peatükk 3.3), 

 välishoiatus tagasi võtta ja sulgeda (peatükid 3.4 ja 3.5). 

IMI 

IMI2 on mitmekeelne ja turvaline veebipõhine teabevahetusrakendus. IMI töötati välja 
eesmärgiga hõlbustada teabevahetust ELi õiguse praktilise rakendamisega tegelevate 
Euroopa institutsioonide ja organite ning kogu ELi riiklike haldusasutuste vahel. 

TEIE ÜKSUSE IMI-s REGISTREERIMINE 

Kui teie üksus ei ole veel IMI-s registreeritud, siis palun võtke ühendust selle liikmesriigi 
ühtse kontaktasutusega, kes andis tarbijakaitsealase koostöö määruse artikli 27 alusel 
teile õiguse esitada välishoiatusi. 

ELi tasandi üksustele annab sellise õiguse komisjon. 

2 IMI kasutamine 

2.1 IMI-sse sisselogimine 

IMI-le saab juurdepääsu tavapärase veebilehitseja kaudu. IMI-sse sisselogimiseks 
kopeerige ja kleepige oma veebilehitsejasse järgmine link või klikkige allpool: 

https://webgate.ec.europa.eu/imi-net/ 

Esimest korda sisse logides sisestage oma kasutajanimi ja teile antud ajutine salasõna.  

Esimest korda sisse loginud kasutajatel palutakse viivitamata vahetada ajutine salasõna 
enda valitud uue salasõna vastu. Kui see on tehtud, palutakse teil koostada ja kinnitada 
12 tähemärgist koosnev turvakood, mida kasutate iga kord, kui IMI-sse sisse logite.  

Järgnevatel sisselogimistel peate sisestama oma kasutajanime ja salasõna ning ekraanil 
esile tõstetud kolm juhuslikult valitud turvakoodi tähemärki. 

Kui olete sisse logitud, suunatakse teid edasi IMI avalehele. 

 

                                                             
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2017. aasta määrus (EL) 2017/2394 tarbijakaitsealaste 
õigusaktide täitmise tagamise eest vastutavate liikmesriigi asutuste vahelise koostöö kohta ja millega 
tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 2006/2004 (EMPs kohaldatav tekst) (ELT L 345, 27.12.2017, lk 1–
26); artikli 27 lõiked 1 ja 2. 

2 IMI veebisait: https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_et.htm 

https://webgate.ec.europa.eu/imi-net/
https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_et.htm
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2.2 IMI avaleht 

Kui olete edukalt IMI-sse sisse logitud, kuvatakse IMI töölaud. Ekraani vasakus servas 
asuv menüü võimaldab teil 

 luua uusi hoiatusi, 

 otsida teie üksuse esitatud olemasolevaid hoiatusi, 

 laadida alla oma hoiatuste aruandeid, 

 vahetada oma salasõna ja turvakoodi, 

 hallata/vaadata oma üksuse andmeid. 

2.3 Tõlked 

Võite vajaliku teabe esitada mis tahes ELi ametlikus keeles. IMI süsteem võimaldab 
vabatekstiväljade masintõlget kõikidesse ELi ametlikesse keeltesse. Teabe saaja saab 
tõlkida üksiku vabatekstivälja või kasutada kogu välishoiatuses sisalduva vabas vormis 
teksti ekraanil kuvatavasse keelde tõlkimiseks nuppu „Tõlgi kõik“. Manustena lisatud 
dokumente praegu tõlkida ei saa. 

3 Välishoiatused 
Välishoiatusi saavad saata ainult üksused, kellele on liikmesriigid või komisjon 

välishoiatuste saatmiseks õiguse andnud. 

Tarbijakaitsealase koostöö määruse artikli 27 lõikes 1 on ette nähtud, et kui ei ole teisiti 

põhjendatud, annab iga liikmesriik määratud asutustele, Euroopa tarbijakeskustele, 

tarbijaorganisatsioonidele ja -ühendustele ning, kui see on asjakohane, 

kauplejate ühendustele, kellel on vajalik oskusteave, õiguse esitada liikmesriikidele ja 

komisjonile hoiatusteade. Komisjon annab tarbijakaitsealase koostöö määruse artikli 27 

lõike 2 kohase menetluse käigus tarbijate ja vajaduse korral kauplejate huve liidu 

tasandil esindavatele ühendustele õiguse esitada välishoiatusi. 

Tarbijakaitsealase koostöö valdkonna pädevad asutused ei ole kohustatud saadud 

välishoiatuste alusel menetlust algatama või meetmeid võtma. 

 

Peate tagama, et esitatud teave on õige, ajakohane ja täpne. 

Peate esitatud teabe viivitamata parandama ning teil on õigus vajaduse korral 

välishoiatus tagasi võtta.  

Seda, kuidas selliseid üksusi registreerida, käsitletakse eelnevas peatükis. 

 

Välishoiatused suletakse automaatselt pärast 6-kuulist perioodi. 

 

3.1 Välishoiatuse loomine 

1. Klõpsake vasakus servas asuvas menüüs valikul „Hoiatused“  „Koosta hoiatus“. 

2. Välishoiatuse loomist saab alustada vahelehel „Hoiatusteate kokkuvõte“. 
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Valige rippmenüüst „Saavad liikmesriigid“. Teie välishoiatus saadetakse nendele 

liikmesriikidele. 

 

Kõik IMI kohustuslikud väljad on tähistatud tärnidega: 

 väljad, mis on märgitud punase tärniga (*), tuleb enne hoiatusteate 

mustandi salvestamist täita; 

 mõned väljad on märgitud oranži tärniga (*) – kui te neid väljasid ei 

täida, saate siiski oma mustandi salvestada ja hiljem selle koostamise 

lõpetada, kuid te ei saa seda ära saata. 

3. Nüüd saate ekraani ülemises paremas nurgas asuvate nuppude „Eelmine“ ja 

„Järgmine“ abil liikuda välishoiatuse järgmiste vahelehtede vahel: 

 Õiguslik alus  

 Kaupleja andmed 

 Teave rikkumise kohta 

 Teave õigusliku meetme kohta 

Neil vahelehtedel esitatava teabe kohta üksikasjade saamiseks vt selle dokumendi 

lisa („Lisa – rikkumist käsitlev nõutav teave“). 

4. Kui olete vahelehtede sisuga valmis, siis klõpsake välishoiatuse loomiseks lehe 

ülemises paremas nurgas asuvale nupule „Loo“. 

 

Välishoiatust ei ole veel saadetud! Pärast seda on välishoiatusel mustandi 

staatus.  

 Hoiatusteate mustand on veel võimalik süsteemist kustutada, klõpsates 

tööriistaribal nupule „Kustuta hoiatuse mustand“. Sellest ei jäeta 

süsteemi midagi alles.  

 Saate oma mustandit endiselt muuta, klõpsates nupule „Muuda“. 

3.2 Välishoiatuse saatmine 

Välishoiatuse saatmiseks klõpsake tööriistaribal nupule „Esita hoiatus“.  

 

Süsteem hoiatab teid, kui unustasite lisada kohustusliku teabe, ning 

tõstab asjaomase vahelehe esile oranži värviga. 

Välishoiatuse koostamise lõpetamiseks ja saatmiseks klõpsake tööriistaribal 

nupule „Muuda“, lisage puuduv teave, klõpsake nupule „Salvesta“ ja lõpuks 

nupule „Esita hoiatus“. 

 

3.3 Välishoiatuse järelmeetmed 

 

Saavad liikmesriigid ei ole eespool kirjeldatud korra kohaselt esitatud 

välishoiatusele reageerimiseks kohustatud menetlust algatama ega muid 
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meetmeid võtma. 

Sellegipoolest võivad nad välishoiatuste kohta esitada märkusi (nt paluda 

lisateavet või esitada tagasisidet), mida näete märkuste vahelehel, kus te 

sellele reageerida saate. 

Pärast välishoiatuse saatmist saate vaadata vahelehte „Haldusteave“. 

Haldusteabe vaheleht aitab jälgida teie sissekandega seotud põhiandmeid, sealhulgas 

järgmist: 

 sissekande number: kordumatu number, millega identifitseeritakse süsteemis 

teie sissekanne (nt 6335); 

 olek: sissekande praegune olek (nt „Saadetud – märkuste esitamiseks avatud“); 

 ajalugu: nimekiri kasutaja tegevustest selle sissekande juures, millele on lisatud 

kellaaeg ja kuupäev. 

Samuti võite oma välishoiatust ajakohastada, seda vajaduse korral parandada ning 

saavate liikmesriikidega dokumente vahetada. 

3.3.1 Kuidas välishoiatust ajakohastada või parandada 

 Kaupleja andmete ajakohastamine: valige vaheleht „Kaupleja andmed“ ning 

klõpsake asjakohase välja juures nupule „Lisa märkus“. 

 Rikkumist käsitleva teabe ajakohastamine: valige vaheleht „Teave rikkumise 

kohta“ ning klõpsake asjakohase välja juures nupule „Lisa märkus“. 

 Muude üldiste märkuste lisamine: valige vaheleht „Manused ja märkused“ 

ning klõpsake nupule „Lisa märkus“. 

 Juba saadetud teabe parandamiseks tuleb asjaomase välja juurde lisada 

märkus. 

 

Lisatud märkusi näevad kõik saavad liikmesriigid. 

3.3.2 Kuidas liikmesriikidega dokumente vahetada 

1. Klõpsake vahelehel „Manused ja märkused“. 

2. Kaaluge seda, kas dokument sisaldab isikuandmeid. Seejärel klõpsake sobivas 

jaotises nupule „Laadi fail üles“. 

3. Täitke manuse lisamise vahelehel järgmised teabeväljad: 

 nimi: sisestage dokumendi nimi; 

 fail: klõpsake nupule „Sirvi“ ja valige dokument, mis tuleb üles laadida; 

 märkus: vabatekstiväli, kuhu saab lisada dokumendiga seotud lisateabe. 

Märkuste lisamine on kasulik eelkõige juhul, kui üles laaditud dokument on 

keeles, mida selle saaja ei pruugi mõista. Kui manus(ed) ei ole üheski Euroopa 

Liidu töökeeles, soovitame lisada ingliskeelse kokkuvõtte. 

4. Klõpsake nupule „Salvesta“. 
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3.4 Välishoiatuse tagasivõtmine 

Te võite välishoiatuse tagasi võtta ja selle seeläbi sisuliselt sulgeda, kui seda mis tahes 

põhjusel enam vaja ei ole või kui see loodi eksituse tõttu.  

Selle välishoiatuse olek on edaspidi „Tagasi võetud“, kuid seda ei kustutata. 

Selle tegemiseks klõpsake tööriistaribal nupule „Võta tagasi“ ja lisage kohustuslik 

põhjendus. 

3.5 Välishoiatuse sulgemine 

Välishoiatused suletakse automaatselt pärast 6-kuulist perioodi. 

Võite oma välishoiatuse siiski ka varem sulgeda. 

Selle välishoiatuse olek on edaspidi „Suletud“, kuid seda ei kustutata. 

Välishoiatuse sulgemiseks klõpsake tööriistaribal nupule „Sulge hoiatusteade“ ning 

lisage kohustuslik põhjendus. 

3.6 Olemasolevate välishoiatuste otsing 

IMI-s otsimise funktsioon võimaldab otsida IMI-s olemasolevaid välishoiatusi, määrates 
tulemuste sorteerimiseks kindlaks otsingukriteeriumid.  

Välishoiatuste otsimiseks on kaks järgmist menüüvalikut: „Otsi kõigist vormidest“ ja 
„Otsi järgmise vormi järgi“. 

Kasutada soovitatakse menüüvalikut „Otsi järgmise vormi järgi“, mis võimaldab 
kasutada rohkem otsingukriteeriume. 

Näiteks kui soovite leida varem saadetud välishoiatust, mis on seotud konkreetse ELi 
õigusaktiga, valige menüüst  

„Hoiatusteated“  „Otsi järgmise vormi järgi“, seejärel valige „Kohaldatavad ELi 
õigusaktid“ ja klõpsake tööriistaribal nupule „Otsi“. 

3.7 Välishoiatuste aruanded 

Teie üksusel võib olla soov pidada IMI kaudu saadetud välishoiatuste registrit.  

Selleks otstarbeks võimaldab IMI kasutajatel luua, elektrooniliselt salvestada ja trükkida 

välishoiatuste PDF-vormingus aruandeid.  

Aruandeid saab luua välishoiatuse mis tahes etapis, sealhulgas ajal, kui välishoiatus on 

mustandi etapis, või pärast seda, kui hoiatusteade on suletud. Selle tegemiseks klõpsake 

tööriistaribal nupule „Trüki“. 

Seejärel saab loodud aruande vasakul pool asuva menüü jaotise „Minu aruanded“ 

kaudu alla laadida. 

3.8 Välishoiatuse uuesti kasutamine  

Te saate luua uue välishoiatuse mustandi ja kasutada selleks olemasoleva välishoiatuse 

täpset koopiat. Selleks tuleb klõpsata tööriistaribal nupule „Kasutage andmeid uuesti“. 

Te saate uue mustandi sisu enne ärasaatmist muuta.  



Ressursid 

 7 
 

4 Ressursid 

IMI VEEBISAIT: 

https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/   

RIIKLIKUD IMI KOORDINAATORID: 

https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact/index_et.htm 

IMI KASUTAJATUGI: 

imi-grow-cpc@ec.europa.eu 

Lisa – rikkumist käsitlev nõutav teave 
Järgnevates tabelites on esitatud teave, mille peate välishoiatust luues rikkumise kohta 

esitama. 

Õiguslik alus 

Kohaldatavad ELi õigusaktid: märkige rikkumisega seotud direktiivid või määrused. 

Valitud ELi õigusakti asjakohased artiklid: lisage vaba teksti kasti viited 

konkreetsetele artiklitele. 

Riikliku õigusliku aluse andmed: see teave on kohustuslik juhul, kui valisite 

kohaldatava ELi õigusaktina mis tahes direktiivi. Peale selle võite lisada dokumente ja 

otselingi riiklikule õiguslikule alusele. 

 

Kaupleja andmed 

Kaupleja nimi: see on rikkumisega seotud ettevõtja nimi. Kui see teave on saadaval, siis 

klõpsake nupule „On teada“ ning täpsustage, kas ettevõtja nimi sisaldab isikuandmeid 

(nt kui see sisaldab omaniku nime).  

Kaupleja kohalolu internetis: kui see teave on saadaval, siis klõpsake nupule „On 

teada“ ja esitage kogu kättesaadav teave kauplejaga seotud rakenduste, sotsiaalmeedia 

kontode ja veebisaitide kohta. 

Veebiliidese üksikasjad: sellesse nimekirja uute andmete lisamiseks klõpsake nupule 

„Lisa“. 

Seejärel valige veebiliidese liik ja täitke vajalikud väljad (nt nimi, otselink jne). 

 

Hoiatusteated saadetakse ainult siis, kui on teada kas kaupleja nimi või 

tema veebiliides. 
 

Kaupleja üksikasjad: esitage kaupleja esindajate nimed, kui neid on, ja täpsustage, kas 

on olemas asjaga seotud emaettevõtja. 

Ettevõtte/sektori liik: kui see on teada, siis valige rippmenüüst kaupleja 

ettevõtte/sektori liik. 

Identifitseerimisandmed: kui need on teada, siis võite lisada kaupleja 

maksukohustuslase numbri ja muu lisateabe, mis võib aidata teda identifitseerida, 

https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_et.htm
https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact/index_et.htm
mailto:imi-grow-cpc@ec.europa.eu
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näiteks registri- ja pangakontonumbrid.  

Asutamisandmed: kui need on teada, siis lisage kõik kaupleja teadaolevad aadressid. 

Samuti peate täpsustama, kas kaupleja tegutseb teie teada ka muudes EMP riikides. 

E-posti aadress ja muud kontaktandmed: kui need on olemas, siis lisage kõik 

kaupleja kontaktandmed, nt e-posti aadressid ja telefoninumbrid. 

 

Teave rikkumise kohta 

Rikkumise liik ja laad lisage vabatekstiväljale rikkumise / kahtlustatud rikkumise 

lühikokkuvõte. 

Lisaks sellele peate määrama rikkumise laadi, oleku ja eeldatava liigi. 

Asjasse puutuv toode/teenus ja meedia: lisage rikkumisega seotud toote või teenuse 

nimetus ning valige nimekirjast kasutatav reklaamimeetod ja müügimeetod. 

Peale selle saate siia lisada täiendavat teavet rikkumise mõju kohta. 

 

Teave õigusliku meetme kohta 

Kohtumenetlused: kui need on teada, tuleb teil esitada teave teie liikmesriigi 

kohtumenetluse alguskuupäeva ja seisu kohta. 

Meetmed: meetmete nimekirja uute andmete lisamiseks klõpsake nupule „Lisa“. 

Seejärel valige meetme liik ja märkige selle rakendamise kuupäev. 

Iga meetme puhul on teil võimalik lisada kirjeldus ja lisateave, sealhulgas manused. 

 


