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(Muud kui seadusandlikud aktid)

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD
NÕUKOGU OTSUS (EL) 2018/254,
15. veebruar 2018,
Marrakechi lepingu (mis käsitleb avaldatud teostele juurdepääsu lihtsustamist pimedatele,
nägemispuudega või muu trükikirja lugemise puudega isikutele) Euroopa Liidu nimel sõlmimise
kohta
EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 114 koostoimes artikli 218 lõike 6 punkti a
alapunktiga v,
võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,
võttes arvesse Euroopa Parlamendi nõusolekut (1)
ning arvestades järgmist:
(1)

Alates 22. jaanuarist 2011 on liit nõukogu otsuse 2010/48/EÜ (2) kohaselt seotud Ühinenud Rahvaste
Organisatsiooni puuetega inimeste õiguste konventsiooniga ning selle sätted on saanud liidu õiguskorra
lahutamatuks osaks.

(2)

26. novembril 2012 andis nõukogu komisjonile loa pidada liidu nimel Maailma Intellektuaalse Omandi
Organisatsioonis (WIPO) läbirääkimisi rahvusvahelise lepingu üle, milles käsitletakse trükikirja lugemise puudega
isikute paremat juurdepääsu raamatutele.

(3)

Pärast nimetatud läbirääkimiste edukat lõpuleviimist võeti 27. juunil 2013 vastu Marrakechi leping, mis käsitleb
avaldatud teostele juurdepääsu lihtsustamist pimedatele, nägemispuudega või muu trükikirja lugemise puudega
isikutele (edaspidi „Marrakechi leping“). Marrakechi leping jõustus 30. septembril 2016.

(4)

Kooskõlas nõukogu otsusega 2014/221/EL (3) allkirjastati Marrakechi leping liidu nimel 30. aprillil 2014, eeldusel
et see sõlmitakse.

(5)

Marrakechi lepinguga kehtestatakse rahvusvahelised normid, mis tagavad riiklikul tasandil pimedate,
nägemispuudega või muu trükikirja lugemise puudega isikute jaoks autoriõiguse piirangud või erandid.
Marrakechi lepingu eesmärk on ka võimaldada avaldatud teostest kõnealuste autoriõiguse piirangute või erandite
alusel ligipääsetavas vormis valmistatud koopiate piiriülest vahetamist. Seega lihtsustab Marrakechi leping
juurdepääsu avaldatud teostele kõnealuste soodustatud isikute jaoks liidus ja sellest väljaspool.

(1) 18. jaanuari 2018. aasta nõusolek (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).
(2) Nõukogu 26. novembri 2009. aasta otsus 2010/48/EÜ Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni puuetega inimeste õiguste konventsiooni
sõlmimise kohta Euroopa Ühenduse nimel (ELT L 23, 27.1.2010, lk 35).
(3) Nõukogu 14. aprilli 2014. aasta otsus 2014/221/EL, mis käsitleb Marrakechi lepingu (avaldatud teostele juurdepääsu lihtsustamise kohta
nägemispuudega või muu trükikirja lugemise puudega isikutele) Euroopa Liidu nimel allkirjastamist (ELT L 115, 17.4.2014, lk 1).
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(6)

13. septembril 2017 võeti vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/1563 (1) ning Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2017/1564, (2) millega täidetakse Marrakechi lepingust tulenevad liidu
kohustused.

(7)

Marrakechi lepingu artikli 19 punkti b alusel saab liit Marrakechi lepingu osaliseks kuupäeval, mis saabub kolm
kuud pärast seda, kui ratifitseerimis- või ühinemiskiri on WIPO peadirektori kätte hoiule antud. Asjakohane on
ühtlustada nimetatud kuupäev kuupäevaga, milleks liikmesriigid peavad direktiivi (EL) 2017/1564 üle võtma,
ning kuupäevaga, mil hakkab kohalduma määrus (EL) 2017/1563. Seetõttu tuleks ratifitseerimiskiri hoiule anda
kolm kuud enne kuupäeva, milleks liikmesriigid peavad direktiivi (EL) 2017/1564 üle võtma ning mil hakkab
kohalduma määrus (EL) 2017/1563.

(8)

Marrakechi lepingu sõlmimine kuulub liidu ainupädevusse, (3) Marrakechi leping tuleks heaks kiita,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1
Marrakechi leping, mis käsitleb avaldatud teostele juurdepääsu lihtsustamist pimedatele, nägemispuudega või muu
trükikirja lugemise puudega isikutele, kiidetakse liidu nimel heaks.
Marrakechi lepingu tekst on lisatud käesolevale otsusele.
Artikkel 2
Nõukogu eesistuja määrab isik(ud), kes on volitatud liidu nimel hoiule andma Marrakechi lepingu artikli 19 punktis b
sätestatud ratifitseerimiskirja.
Ratifitseerimiskiri antakse hoiule 12. juulil 2018.
Artikkel 3
Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 15. veebruar 2018
Nõukogu nimel
eesistuja
K. VALCHEV

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. septembri 2017. aasta määrus (EL) 2017/1563, mis käsitleb teatavate autoriõigusega ja
autoriõigusega kaasnevate õigustega kaitstud teoste ja muude objektide ligipääsetavas vormis koopiate piiriülest vahetamist liidu ja
kolmandate riikide vahel pimedate, nägemispuudega või muu trükikirja lugemise puudega isikute huvides (ELT L 242, 20.9.2017, lk 1).
(2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. septembri 2017. aasta direktiiv (EL) 2017/1564, mis käsitleb teatavate autoriõigusega ja
autoriõigusega kaasnevate õigustega kaitstud teoste ja muude kaitstud objektide teatavaid lubatud kasutusviise pimedate,
nägemispuudega või muu trükikirja lugemise puudega isikute huvides ning millega muudetakse direktiivi 2001/29/EÜ autoriõiguse ja
sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamise kohta infoühiskonnas (ELT L 242, 20.9.2017, lk 6).
(3) Euroopa Kohtu 14. veebruari 2017. aasta arvamus 3/15, ECLI:EU:C:2017:114.
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TÕLGE

MARRAKECHI LEPING,
mis käsitleb avaldatud teostele juurdepääsu lihtsustamist pimedatele, nägemispuudega või muu
trükikirja lugemise puudega isikutele
PREAMBUL
LEPINGUOSALISED,
TULETADES MEELDE mittediskrimineerimise, võrdsete võimaluste, juurdepääsu ning täieliku ja tõhusa ühiskonnas
osalemise ja ühiskonda kaasatuse põhimõtteid, mis on sõnastatud inimõiguste ülddeklaratsioonis ja Ühinenud Rahvaste
Organisatsiooni puuetega inimeste õiguste konventsioonis,

MÕISTES probleeme, mis kahjustavad nägemispuudega või muu trükikirja lugemise puudega isikute terviklikku arengut,

piiravad nende sõnavabadust, sealhulgas vabadust otsida, saada ja edastada teavet ja ideid teistega võrdsetel alustel ning
kõigi nende poolt valitud suhtlusvahendite kaudu, nende õigust haridusele ning võimalust tegeleda teadustööga,

RÕHUTADES, kui tähtis on kaitsta autoriõigust kui kirjandus- ja kunstiteoste loomise stiimulit ja selle eest saadavat tasu

ning parandada kõikide, sealhulgas nägemispuudega või muu trükikirja lugemise puudega isikute võimalusi osaleda
ühiskonna kultuurielus, nautida kunste ning jagada teaduse edusamme ja neist tulenevat kasu,

OLLES TEADLIK nägemispuudega või muu trükikirja lugemise puudega isikute raskustest pääseda ligi avaldatud teostele, et

saavutada ühiskonnas võrdsed võimalused, ning vajadusest suurendada ligipääsetavas vormis teoste arvu ja parandada
nimetatud teoste levivõimalusi,

VÕTTES ARVESSE, et suurem osa nägemispuudega või muu trükikirja lugemise puudega isikutest elavad arenguriikides ja

vähim arenenud riikides,

TUNNISTADES, et hoolimata riigisiseste autoriõigust käsitlevate õigusaktide erinevustest saab uue info- ja kommunikat

sioonitehnoloogia positiivset mõju nägemispuudega või muu trükikirja lugemise puudega isikute elule suurendada
tõhusama õigusraamistikuga rahvusvahelisel tasandil,

TUNNISTADES, et kuigi paljud liikmesriigid on kehtestanud oma autoriõigust käsitlevas õiguses piiranguid ja erandeid

nägemispuudega või muu trükikirja lugemise puudega isikute jaoks, napib endiselt sellistele isikutele ligipääsetavas
vormis teoseid, ning et nimetatud riikide püüdlused teha teoseid neile isikutele ligipääsetavaks eeldavad märkimisväärseid
vahendeid ning et ligipääsetavas vormis koopiate piiriülese vahetamise võimaluste puudumine on tinginud nende
püüdluste kahekordistumise,

TUNNISTADES õiguste omaja rolli tähtsust nende teoste ligipääsetavaks tegemisel nägemispuudega või muu trükikirja

lugemise puudega isikutele ning samuti asjakohaste piirangute ja erandite tähtsust teoste neile isikutele ligipääsetavaks
tegemisel, eriti kui turg ei ole suuteline sellist ligipääsu tagama,

TUNNISTADES vajadust säilitada tasakaal autorite õiguste tulemusliku kaitse ja laiema üldsuse huvide, eeskätt hariduse,

teadusuuringute ja teabe kättesaadavuse vahel, ning et selline tasakaal peab lihtsustama nägemispuudega või muu
trükikirja lugemise puudega isikute tulemuslikku ja õigeaegset juurdepääsu teostele,

KINNITADES VEEL KORD lepinguosaliste kohustusi kehtivate rahvusvaheliste autorikaitseõigust käsitlevate lepingute alusel

ning Berni kirjandus- ja kunstiteoste kaitse konventsiooni artikli 9 lõikes 2 ja muudes rahvusvahelistes õigusaktides
sätestatud piirangute ja erandite kolmeastmelise kontrolli tähtsust ja paindlikkust,
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TULETADES MEELDE, kui olulised on 2007. aastal Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni (WIPO) peaassambleel

vastu võetud arengukava soovitused, mille eesmärk on tagada, et arengukaalutlused moodustaksid WIPO töö lahutamatu
osa,
TUNNISTADES rahvusvahelise autoriõiguste süsteemi tähtsust ning soovides piiranguid ja erandeid ühtlustada, et

lihtsustada nägemispuudega või muu trükikirja lugemise puudega isikute juurdepääsu teostele ja teoste nendepoolset
kasutamist,

ON KOKKU LEPPINUD JÄRGMISES:

Artikkel 1
Seos teiste konventsioonide ja lepingutega
Ükski käesoleva lepingu säte ei vabasta lepinguosalisi kohustustest, mis neil on üksteise vastu muude lepingute kohaselt,
ega piira õigusi, mis lepinguosalistel on muude lepingute kohaselt.

Artikkel 2
Mõisted
Käesolevas lepingus kasutatakse järgmisi mõisteid:
a) „teos“ – kirjandus- ja kunstiteos Berni kirjandus- ja kunstiteoste kaitse konventsiooni artikli 2 lõike 1 tähenduses
teksti, märkuste ja/või nendega kaasnevate illustratsioonide kujul, mis on avaldatud või tehtud muul viisil üldsusele
kättesaadavaks mis tahes andmekandjal (1);
b) „ligipääsetavas vormis koopia“ – teose koopia, mis on esitatud muul viisil või alternatiivses vormis ja mis võimaldab
soodustatud isikul teosele juurde pääseda ja teha seda muu hulgas sama lihtsalt ja mugavalt, kui seda on võimalik
teha nägemispuudeta või muu trükikirja lugemise puudeta isikul. Ligipääsetavas vormis koopiat kasutavad üksnes
soodustatud isikud ning see koopia peab järgima originaalteose terviklikkust, võttes nõuetekohaselt arvesse vajadust
teha muudatusi, et teos oleks alternatiivses vormis ligipääsetav, ning soodustatud isikute juurdepääsuga seotud
vajadusi;
c) „pädev üksus“ – valitsuse antud tegevusloaga või valitsuse tunnustatud üksus, mis mittetulunduslikul alusel pakub
soodustatud isikutele haridust, väljaõpet, kohandatud lugemist või juurdepääsu teabele. See hõlmab ka valitsusasutusi
või mittetulundusühendusi, mis osutavad soodustatud isikutele samu teenuseid ühe oma põhitegevuse osana või
institutsioonilise kohustusena (2).
Pädev üksus loob oma tavad ja järgib neid eesmärgiga
i)

teha kindlaks, et isikud, kellele teenust osutatakse, on soodustatud isikud;

ii) usaldada ligipääsetavas vormis koopiate levitamine ja kättesaadavaks tegemine üksnes soodustatud isikutele ja/või
pädevatele üksustele;
iii) tõkestada loata koopiate reprodutseerimist, levitamist ja kättesaadavaks tegemist, ning
iv) hallata teoste koopiaid nõuetekohase hoolsusega ja säilitada sellekohaseid andmeid, austades seejuures soodustatud
isikute eraelu puutumatust kooskõlas artikliga 8.
(1) Ühisdeklaratsioon artikli 2 punkti a kohta: käesolevas lepingus hõlmab see mõiste selliseid teoseid helikandjal, näiteks heliraamatuid.
(2) Ühisdeklaratsioon artikli 2 punkti c kohta: käesolevas lepingus kasutatud mõiste „valitsuse tunnustatud üksus“ võib hõlmata üksusi, mis
saavad valitsuselt rahalist abi, et pakkuda mittetulunduslikul alusel soodustatud isikutele haridust, väljaõpet, kohandatud lugemist või
juurdepääsu teabele.
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Artikkel 3

Soodustatud isikud

Soodustatud isik on isik,
a) kes on pime;
b) kellel on nägemis-, taju- või lugemispuue, mida ei saa parandada nii, et talle oleks tagatud nägemisvõime, mis oleks
sisuliselt samaväärne sellise isiku nägemisvõimega, kellel niisugust puuet ei ole, ning kes ei ole seetõttu suuteline
lugema trükitud teoseid sisuliselt samal tasemel nagu isik, kellel sellist puuet ei ole, või (1)
c) kes on füüsilise puude tõttu muul viisil võimetu raamatut hoidma või käsitsema või silmi lugemiseks vajalikul määral
fookustama või liigutama;
sõltumata muust puudest.

Artikkel 4

Riigisisese õiguse piirangud ja erandid seoses ligipääsetavas vormis koopiatega

1. a) Lepinguosalised kehtestavad oma riigisiseses autoriõigust käsitlevas õiguses piirangu või erandi reprodutseerimis
õigusele, levitamisõigusele ja üldsusele kättesaadavaks tegemise õigusele WIPO autoriõiguse lepingu sätete
kohaselt, et lihtsustada teoste kättesaadavust soodustatud isikutele ligipääsetavas vormis koopiatena. Riigisiseses
õiguses kehtestatud piirang või erand peaks lubama muudatusi, mis on vajalikud teose alternatiivses vormis
ligipääsetavaks tegemiseks.
b) Lepinguosalised võivad kehtestada piirangu või erandi ka avaliku esitamise õigusele, et lihtsustada soodustatud
isikute juurdepääsu teostele.
2.
Lepinguosaline võib artikli 4 lõike 1 kohaldamiseks kõigi selles nimetatud õiguste suhtes kehtestada riigisiseses
autoriõigust käsitlevas õiguses piirangu või erandi, mille tulemusena
a) pädeval üksusel on lubatud ilma autoriõiguse omaja loata valmistada teosest ligipääsetavas vormis koopia, omandada
ligipääsetavas vormis koopia teiselt pädevalt üksuselt ning tarnida nimetatud koopiaid soodustatud isikutele mis tahes
vahenditega, sealhulgas mittekaubanduslik laenutus või elektrooniline side traadiga või traadivabalt, ning võtta mis
tahes vahepealseid meetmeid nimetatud eesmärkide saavutamiseks, kui täidetud on kõik järgmised tingimused:
i)

pädeval üksusel, kes soovib ette võtta nimetatud tegevust, on õiguspärane juurdepääs teosele või sellest
valmistatud koopiale;

ii) teos on teisendatud ligipääsetavas vormis koopiaks, see võib hõlmata kõiki vajalikke vahendeid, mis on vajalikud
teabe sirvimiseks ligipääsetavas vormis, ning sisaldab üksnes muudatusi, mis on vajalikud teose soodustatud
isikule ligipääsetavaks muutmiseks;
iii) selliseid ligipääsetavas vormis koopiaid tarnitakse ainukasutuseks soodustatud isikutele, ning
iv) tegevus toimub mittetulunduslikul alusel,
ning
(1) Ühisdeklaratsioon artikli 3 punkti b kohta: fraas „ei saa parandada“ ei viita vajadusele kasutada kõiki võimalikke diagnostilisi ja
raviprotseduure.
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b) soodustatud isik või tema nimel tegutsev isik, sealhulgas esmane hooldaja, võib teha teosest ligipääsetavas vormis
koopia soodustatud isiku isiklikuks kasutuseks või aidata muul viisil soodustatud isikut ligipääsetavas vormis koopia
valmistamisel ja kasutamisel, kui soodustatud isikul on õiguspärane juurdepääs asjaomasele teosele või selle koopiale.
3.
Lepinguosaline võib artikli 4 lõike 1 kohaldamiseks kehtestada artiklite 10 ja 11 kohaselt muid piiranguid või
erandeid riigisiseses autoriõigust käsitlevas õiguses (1).

4.
Lepinguosaline võib piirata käesoleva artikli alusel kehtestatavad piirangud ja erandid teostega, mida kõnealusel
turul ei ole võimalik konkreetses ligipääsetavas vormis mõistlikel tingimustel soodustatud isikutele pakkuda. Iga
lepinguosaline, kes seda võimalust kasutab, esitab sellekohase teatise WIPO peadirektorile lepingu ratifitseerimise,
heakskiitmise või sellega ühinemise ajal või igal ajal pärast seda (2).

5.
See, kas käesoleva artikli alusel kehtestatavad piirangud või erandid kuuluvad hüvitamisele, sätestatakse riigisiseses
õiguses.

Artikkel 5

Ligipääsetavas vormis koopiate piiriülene vahetus

1.
Lepinguosalised näevad ette, et kui ligipääsetavas vormis koopia on valmistatud piirangu või erandi alusel või
õiguspärasel viisil, võib pädev üksus kõnealust ligipääsetavas vormis koopiat levitada või teha selle kättesaadavaks teise
lepinguosalise soodustatud isikule või pädevale üksusele (3).

2.
Lepinguosaline võib artikli 5 lõike 1 kohaldamiseks kehtestada riigisiseses autoriõigust käsitlevas õiguses piirangu
või erandi, mille tulemusena
a) lubatakse pädevatel üksustel ilma õiguste omaja loata levitada või teha kättesaadavaks teise lepinguosalise pädevale
üksusele ligipääsetavas vormis koopiaid soodustatud isikute ainukasutuseks;
b) lubatakse pädevatel üksustel ilma õiguste omaja loata ja vastavalt artikli 2 punktile c levitada või teha kättesaadavaks
ligipääsetavas vormis koopiaid teise lepinguosalise soodustatud isikutele;
tingimusel et enne levitamist või kättesaadavaks tegemist pädev üksus ei teadnud või tal ei olnud piisavat põhjust arvata,
et ligipääsetavas vormis koopiat kasutab keegi teine peale soodustatud isikute (4).
3.
Lepinguosaline võib artikli 5 lõike 1 kohaldamiseks kehtestada riigisiseses autoriõigust käsitlevas õiguses muid
piiranguid või erandeid artikli 5 lõike 4 ning artiklite 10 ja 11 kohaselt.

4. a) Kui lepinguosalise pädev üksus saab ligipääsetavas vormis koopiaid vastavalt artikli 5 lõikele 1 ja nimetatud
lepinguosalisel ei ole Berni konventsiooni artikli 9 alusel kohustusi, tagab ta kooskõlas oma õigussüsteemi ja
tavadega, et ligipääsetavas vormis koopiaid reprodutseeritakse, levitatakse ja tehakse kättesaadavaks üksnes
kõnealuse lepinguosalise jurisdiktsioonis olevate soodustatud isikute kasuks.
(1) Ühisdeklaratsioon artikli 4 lõike 3 kohta: ollakse seisukohal, et see lõige ei kitsenda ega laienda tõlkeõiguse puhul Berni konventsiooni
alusel lubatud piirangute ja erandite kohaldamisala nägemispuude või muu trükikirja lugemise puudega isikutele.
(2) Ühisdeklaratsioon artikli 4 lõike 4 kohta: ollakse seisukohal, et kaubandusliku kättesaadavuse nõue ei osuta sellele, kas käesoleva artikli
alusel kehtestatav piirang või erand on kooskõlas kolmeastmelise kontrolliga.
(3) Ühisdeklaratsioon artikli 5 lõike 1 kohta: lisaks ollakse seisukohal, et ükski käesoleva lepingu säte ei kitsenda ega laienda ühestki muust
lepingust tulenevate ainuõiguste ulatust.
(4) Ühisdeklaratsioon artikli 5 lõike 2 kohta: ollakse seisukohal, et ligipääsetavas vormis koopiate levitamisel või kättesaadavaks tegemisel
otse teise lepinguosalise soodustatud isikule võib pädeval üksusel olla asjakohane võtta täiendavaid meetmeid, mis kinnitaksid, et isik,
kellele ta teenust osutab, on soodustatud isik, ning järgida oma tavasid vastavalt artikli 2 punktile c.
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b) Ligipääsetavas vormis koopiate levitamisel ja kättesaadavaks tegemisel artikli 5 lõike 1 alusel piirdub pädev üksus
nimetatud jurisdiktsiooniga, välja arvatud juhul, kui lepinguosaline on ühtlasi WIPO autoriõiguse lepingu osaline
või piirab muul viisil levitamisõigusele ja üldsusele kättesaadavaks tegemise õigusele käesoleva lepingu alusel
kehtestatavaid piiranguid ja erandeid erijuhtumitega, mis ei ole vastuolus teose tavakasutusega ega mõjuta
põhjendamatult õiguste omaja õiguspäraseid huve (1) (2).
c) Ükski käesoleva artikli säte ei mõjuta õigust määratleda, mida kujutab endast levitamine või üldsusele
kättesaadavaks tegemine.
5.

Ühtegi käesoleva lepingu sätet ei tohi kasutada õiguste lõppemise küsimuse lahendamiseks.

Artikkel 6
Ligipääsetavas vormis koopiate importimine
Kui lepinguosalise riigisisene õigus võimaldab soodustatud isikul, tema nimel tegutseval isikul või pädeval üksusel teha
teosest ligipääsetavas vormis koopia, peab nimetatud lepinguosalise riigisisene õigus samuti võimaldama ligipääsetavas
vormis koopiat importida soodustatud isikute kasuks ilma õiguste omaja loata (3).

Artikkel 7
Tehniliste kaitsemeetmetega seotud kohustused
Lepinguosalised võtavad vajaduse korral asjakohaseid meetmeid, mis tagavad, et kui nad pakuvad küllaldast õiguskaitset
ja tulemuslikke õiguskaitsevahendeid asjakohastest tehnilistest meetmetest kõrvalehoidmise vastu, võimaldab see
õiguskaitse soodustatud isikutel kasutada käesolevas lepingus sätestatud piiranguid ja erandeid (4).

Artikkel 8
Eraelu puutumatus
Käesolevas lepingus sätestatud piirangute ja erandite rakendamisel kohustuvad lepinguosalised kaitsma soodustatud
isikute eraelu puutumatust teistega võrdsetel alustel.

Artikkel 9
Koostöö piiriülese vahetuse hõlbustamiseks
1.
Lepinguosalised toetavad ligipääsetavas vormis koopiate piiriülest vahetust, soodustades vabatahtlikku
teabevahetust, et aidata pädevatel üksustel üksteist kindlaks teha. WIPO Rahvusvaheline Büroo loob selleks otstarbeks
teabepunkti.
(1) Ühisdeklaratsioon artikli 5 lõike 4 punkti b kohta: ollakse seisukohal, et ükski käesoleva lepingu säte ei nõua ega osuta sellele, et
lepinguosaline peab vastu võtma või teostama kolmeastmelise kontrolli lisaks oma kohustustele käesoleva lepingu või muude
rahvusvaheliste lepingute järgselt.
(2) Ühisdeklaratsioon artikli 5 lõike 4 punkti b kohta: ollakse seisukohal, et ükski käesoleva lepingu säte ei loo lepinguosalisele kohustust
WIPO autoriõiguse lepingut ratifitseerida, sellega ühineda või järgida selle sätteid ja ükski käesoleva lepingu säte ei piira WIPO
autoriõiguse lepingus sätestatud õigusi, piiranguid või erandeid.
(3) Ühisdeklaratsioon artikli 6 kohta: ollakse seisukohal, et lepinguosalised saavad kasutada artiklis 4 sätestatud paindlikkust ka artikli 6
järgsete kohustuste täitmisel.
(4) Ühisdeklaratsioon artikli 7 kohta: ollakse seisukohal, et pädevad üksused võivad mitmesugustel asjaoludel võtta tehnilisi meetmeid
ligipääsetavas vormis koopiate valmistamisel, levitamisel ja kättesaadavaks tegemisel ning ükski käesoleva lepingu säte ei piira selliste
meetmete võtmist, kui need on kooskõlas riigisisese õigusega.
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2.
Lepinguosalised kohustuvad aitama artikli 5 kohastes tegevustes osalevaid pädevaid üksusi, et teha kättesaadavaks
artikli 2 punktis c sätestatud tegevusi käsitlev teave, tehes seda pädevate üksuste vahelise teabevahetuse kaudu ning
asjakohasel juhul nende strateegiaid ja tavasid käsitleva teabe, sealhulgas ligipääsetavas vormis koopiate piiriülest
vahetust käsitleva teabe kättesaadavaks tegemise kaudu huvitatud isikutele ja üldsusele.
3.

WIPO Rahvusvahelist Bürood kutsutakse üles jagama käesoleva lepingu toimimist käsitlevat kättesaadavat teavet.

4.
Lepinguosalised tunnistavad rahvusvahelise koostöö ja selle edendamise tähtsust, et toetada riiklikke püüdlusi
käesoleva lepingu eesmärkide saavutamisel (1).

Artikkel 10
Rakendamise üldpõhimõtted
1.

Lepinguosalised kohustuvad võtma vastu käesoleva lepingu kohaldamise tagamiseks vajalikud meetmed.

2.
Miski ei takista lepinguosalistel määrata kindlaks asjakohast viisi käesoleva lepingu sätete kohaldamiseks oma
õigussüsteemi ja tavade piires (2).
3.
Lepinguosalised võivad käesoleva lepingu järgseid õigusi kasutada ja kohustusi täita spetsiaalselt soodustatud
isikute kasuks ette nähtud piirangute või erandite abil, muude piirangute või erandite abil või eelnevaid kombineerides,
toimides oma riigi õigussüsteemi ja tavade kohaselt. Piirangud ja erandid võivad hõlmata soodustatud isikute kasuks
tehtud kohtu- või haldusotsuseid või neile suunatud üldakte õiglaste tavade, korralduste või rakenduste küsimustes, et
rahuldada nende vajadusi kooskõlas lepinguosaliste õiguste ja kohustustega Berni konventsiooni, muude rahvusvaheliste
lepingute ja artikli 11 kohaselt.

Artikkel 11
Üldised nõuded piirangutele ja eranditele
Selleks et võtta käesoleva lepingu kohaldamise tagamiseks vajalikke meetmeid, kasutab lepinguosaline õigusi ja täidab
kohustusi, mis tal on Berni konventsioonist, intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide lepingust, WIPO
autoriõiguse lepingust ja nimetatud lepingute tõlgenduslikest kokkulepetest tulenevalt, järgmiselt:
a) kooskõlas Berni konventsiooni artikli 9 lõikega 2 võib lepinguosaline lubada teose reprodutseerimist teatavatel
erijuhtudel tingimusel, et selline reprodutseerimine ei ole vastuolus teose tavapärase kasutamisega ega kahjusta
põhjendamatult autori õiguspäraseid huve;
b) kooskõlas intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide lepingu artikliga 13 võib lepinguosaline ainuõiguste puhul
kehtestada teatavatel erijuhtudel piiranguid või erandeid, kui see ei ole vastuolus teose tavapärase kasutamisega ega
kahjusta põhjendamatult õiguste omaja õiguspäraseid huve;
c) kooskõlas WIPO autoriõiguse lepingu artikli 10 lõikega 1 võib lepinguosaline autoritele WIPO autoriõiguse lepinguga
antud õiguste suhtes kehtestada teatavatel erijuhtudel piiranguid või erandeid, kui see ei ole vastuolus teose tavapärase
kasutamisega ega kahjusta põhjendamatult autori õiguspäraseid huve;
(1) Ühisdeklaratsioon artikli 9 kohta: ollakse seisukohal, et artikkel 9 ei tähenda kohustust pädevaid üksusi registreerida ega ole pädevate
üksuste jaoks eeltingimus käesoleva lepingu kohaste tegevuste ettevõtmiseks, kuid nimetatud artikkel annab võimaluse vahetada teavet,
et hõlbustada ligipääsetavas vormis koopiate piiriülest vahetust.
2
( ) Ühisdeklaratsioon artikli 10 lõike 2 kohta: ollakse seisukohal, et kui artikli 2 punkti a alusel on tegu teosega, sealhulgas helikandjal oleva
teosega, kehtivad käesolevas lepingus sätestatud piirangud ja erandid mutatis mutandis ka autoriõigusega kaasnevatele õigustele, niivõrd
kui see on vajalik, et valmistada ligipääsetavas vormis koopia, seda levitada ja see soodustatud isikutele kättesaadavaks teha.
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d) kooskõlas WIPO autoriõiguse lepingu artikli 10 lõikega 2 võib lepinguosaline kehtestada Berni konventsiooni
rakendamisel õiguste suhtes teatavatel erijuhtudel piiranguid või erandeid, kui see ei ole vastuolus teose tavapärase
kasutamisega ega kahjusta põhjendamatult autori õiguspäraseid huve.

Artikkel 12

Muud piirangud ja erandid

1.
Lepinguosalised tunnistavad, et lepinguosaline võib kehtestada oma riigisiseses õiguses soodustatud isikute kasuks
muid autoriõiguse piiranguid ja erandeid kui käesolevas lepingus sätestatud, võttes arvesse kõnealuse lepinguosalise
majanduslikku olukorda ning ühiskondlikke ja kultuurilisi vajadusi, kooskõlas kõnealuse lepinguosalise rahvusvaheliste
õiguste ja kohustustega ning võttes vähim arenenud riigi puhul arvesse tema erivajadusi, konkreetseid rahvusvahelisi
õigusi ja kohustusi ning neist tulenevaid võimalusi.

2.

Käesolev leping ei piira puudega isikutele muid riigisisese õigusega ette nähtud piiranguid ega erandeid.

Artikkel 13

Assamblee

1. a) Lepinguosalistel on assamblee.
b) Lepinguosalist esindab assamblees üks delegaat, keda võivad abistada asendusdelegaadid, nõuandjad ja eksperdid.
c) Iga delegatsiooni kulutused kannab delegatsiooni määranud lepinguosaline. Assamblee võib taotleda WIPO
finantsabi, et hõlbustada Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Peaassamblee kehtestatud tava kohaselt
arenguriikideks peetavate lepinguosaliste või turumajandusele üleminevate riikide delegatsioonide osalemist.
2. a) Assamblee tegeleb küsimustega, mis on seotud käesoleva lepingu haldamise ja edasiarendamise ning kohaldamise
ja toimimisega.
b) Assamblee täidab kõiki talle artikliga 15 pandud ülesandeid seoses teatavate valitsustevaheliste organisatsioonide
vastuvõtmisega käesoleva lepingu osalisteks.
c) Assamblee otsustab diplomaatilise konverentsi kokkukutsumise käesoleva lepingu läbivaatamiseks ja annab WIPO
peadirektorile vajalikud juhised sellise diplomaatilise konverentsi ettevalmistamiseks.
3. a) Igal lepinguosalisel on üks hääl ja iga lepinguosaline hääletab üksnes enda nimel.
b) Iga lepinguosaline valitsustevaheline organisatsioon võib osaleda hääletamisel oma liikmesriikide asemel sellise
häälte arvuga, mis võrdub tema käesoleva lepingu osaliseks olevate liikmesriikide arvuga. Valitsustevaheline
organisatsioon ei või hääletamisel osaleda, kui ükski selle liikmesriikidest kasutab oma hääleõigust, ja vastupidi.
4.
Assamblee koguneb peadirektori kutsel ning erandlike asjaolude puudumisel samal ajal ja samas kohas kus WIPO
peaassamblee.

5.
Assamblee püüab teha otsuseid konsensuse alusel ning võtab vastu oma töökorra, sealhulgas erakorraliste istungite
kokkukutsumise tingimused, kvoorumi nõuded ja käesoleva lepingu kohaselt nõutava häälteenamuse erinevate otsuste
puhuks.
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Artikkel 14
Rahvusvaheline Büroo
WIPO Rahvusvaheline Büroo täidab käesoleva lepinguga seotud haldusülesandeid.

Artikkel 15
Lepingu osaliseks saamise tingimused
1.

Käesoleva lepingu osaliseks võib saada iga WIPO liikmesriik.

2.
Assamblee võib otsustada käesoleva lepingu osaliseks võtta valitsustevahelise organisatsiooni, kes deklareerib, et ta
on käesoleva lepinguga hõlmatud küsimustes pädev, et tal on oma õigusaktid, mis on nendes küsimustes siduvad kõikide
tema liikmesriikide jaoks, ning et ta on oma sisemenetluste alusel nõuetekohaselt volitatud saama käesoleva lepingu
osaliseks.
3.
Euroopa Liit, kes on esitanud käesoleva lepingu vastu võtnud diplomaatilisel konverentsil eelmises lõikes osutatud
deklaratsiooni, võib saada käesoleva lepingu osaliseks.

Artikkel 16
Lepingust tulenevad õigused ja kohustused
Kui käesoleva lepingu sätetest ei tulene sõnaselgelt teisiti, on igal lepinguosalisel kõik käesoleva lepingu kohased õigused
ja kohustused.

Artikkel 17
Lepingu allkirjastamine
Lepingu osaliseks saamise tingimustele vastavad osalised saavad käesolevale lepingule alla kirjutada Marrakechi
diplomaatilisel konverentsil ja seejärel WIPO peakorteris ühe aasta jooksul pärast lepingu vastuvõtmist.

Artikkel 18
Lepingu jõustumine
Käesolev leping jõustub kolme kuu möödumisel pärast seda, kui oma ratifitseerimis- või ühinemiskirja on hoiule andnud
kakskümmend artiklis 15 osutatud lepingu osaliseks saamise tingimustele vastavat osalist.

Artikkel 19
Lepinguosaliseks saamise kuupäev
Käesolev leping on siduv
a) kahekümne artiklis 18 osutatud lepingu osaliseks saamise tingimustele vastava osalise jaoks alates käesoleva lepingu
jõustumise kuupäevast;
b) teiste artiklis 15 osutatud lepingu osaliseks saamise tingimustele vastavate osaliste jaoks kolme kuu möödumisel
kuupäevast, mil osaline andis oma ratifitseerimis- või ühinemiskirja WIPO peadirektori kätte hoiule.
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Artikkel 20
Lepingu denonsseerimine
Iga lepinguosaline võib käesoleva lepingu denonsseerida WIPO peadirektorile adresseeritud teatega. Denonsseerimine
jõustub ühe aasta möödumisel kuupäevast, mil WIPO peadirektor teate kätte sai.
Artikkel 21
Lepingu keeled
1.
Käesolev leping on koostatud ühes eksemplaris araabia, hiina, hispaania, inglise, prantsuse ja vene keeles, kusjuures
kõik tekstid on võrdselt autentsed.
2.
Muudes kui artikli 21 lõikes 1 osutatud keeltes olevad ametlikud tekstid määrab WIPO peadirektor huvitatud
osalise taotlusel pärast kõikide huvitatud osalistega konsulteerimist. Käesolevas lõikes tähendab „huvitatud osaline“ igat
WIPO liikmesriiki, kelle ametliku keelega või ühega ametlikest keeltest on tegemist, ja Euroopa Liitu ning valitsuste
vahelist organisatsiooni, kes võib saada käesoleva lepingu osaliseks, kui tegemist on ühega tema ametlikest keeltest.
Artikkel 22
Hoiulevõtja
Käesoleva lepingu hoiulevõtja on WIPO peadirektor.

Marrakech, 27. juuni 2013
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MÄÄRUSED
KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2018/255,
19. veebruar 2018,
millega rakendatakse seoses Euroopa terviseuuringul põhineva statistikaga Euroopa Parlamendi ja
nõukogu määrust (EÜ) nr 1338/2008
(EMPs kohaldatav tekst)
EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,
võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrust (EÜ) nr 1338/2008 rahvatervist ning
töötervishoidu ja tööohutust käsitleva ühenduse statistika kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 1,
ning arvestades järgmist:
(1)

Määrusega (EÜ) nr 1338/2008 on loodud ühtne raamistik rahvatervist ning töötervishoidu ja tööohutust käsitleva
ELi statistika süstemaatiliseks koostamiseks.

(2)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1338/2008 artikli 9 lõikele 1 on vajalikud rakendusmeetmed, millega täpsustatakse
andmed ja metaandmed, mida tuleb esitada kõnealuse määruse I lisaga hõlmatud terviseseisundi, tervist
mõjutavate tegurite ja tervishoiu kohta, ning sätestada vaatlusperioodid ja kõnealuste andmete esitamise sagedus.

(3)

Need andmed kujutavad endast minimaalsete statistiliste andmete kogumit, mis peaks võimaldama paremini
jälgida rahvatervist käsitlevaid liidu programme ning sotsiaalset kaasatust ja sotsiaalkaitset, tervisealast
ebavõrdsust ja tervena vananemist hõlmavaid poliitikavaldkondi.

(4)

Konfidentsiaalseid andmeid, mida liikmesriigid komisjonile (Eurostat) saadavad, tuleks käsitleda kooskõlas
statistilise konfidentsiaalsuse põhimõttega, mis on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ)
nr 223/2009 (2) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 45/2001 (3).

(5)

Teostatud on kulude-tulude analüüs ning seda on hinnatud vastavalt määruse (EÜ) nr 1338/2008 artiklile 6.
Analüüs tõendas, et üleeuroopaliste võrreldavate andmete kättesaadavus on tõenäoliselt suureks abiks tervishoiuja sotsiaal-poliitiliste otsuste tegemisel ning teaduslikel eesmärkidel. Ühiste vahendite kasutamine peaks tagama
andmete järjepidevuse kõikides riikides, isegi kui seonduvad kulud erinevad sõltuvalt nõutavate muutujate ja
metoodika integreerimise tasemest senistes riiklikes uuringutes.

(6)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas Euroopa statistikasüsteemi komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
Reguleerimisese
Euroopa terviseuuringul põhinev Euroopa statistika hõlmab terviseseisundit, tervishoidu ja tervist mõjutavaid tegureid
ning üle 15-aastaste isikute sotsiaal-demograafilisi omadusi.
(1) ELT L 354, 31.12.2008, lk 70.
(2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2009. aasta määrus (EÜ) nr 223/2009 Euroopa statistika kohta (ELT L 87, 31.3.2009,
lk 164).
(3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrus (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel
ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1).
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Artikkel 2
Mõisted
Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:
1. „tavaleibkond“ –
a) üheliikmeline leibkond, st isik, kes elab üksinda eraldi elamuüksuses või elab üürilisena mõne elamuüksuse eraldi
ruumis (või ruumides), kuid ei ole ühinenud ühegi teise elanikuga selles elamuüksuses, et kuuluda allpool
määratletud mitmeliikmelisse leibkonda; või
b) mitmeliikmeline leibkond, st kaks või enam inimest, kes elavad üheskoos terves elamuüksuses või selle ühes osas
ning varustavad endid toidu ja vajaduse korral muu eluks vajalikuga. Rühma liikmed võivad väiksemal või
suuremal määral oma sissetulekuid ühiselt kasutada, omada ühist eelarvet ning kulusid jagada.
See mõiste ei hõlma institutsioonleibkondi, st haiglaid, hoolde- ja vanadekodusid, vanglaid, sõjaväelaste eluruume,
religioosseid asutusi, pansioneid või ühiselamuid;
2. „alaline elukoht“ – koht, kus inimene tavaliselt veedab igapäevase puhkeaja, olenemata ajutisest eemalolekust
meelelahutuse, puhkuse, sõprade ja sugulaste külastamise, töö, ravi või palverännaku eesmärgil.
Alaliste elanikena käsitatakse üksnes järgmisi kõnealuses geograafilises piirkonnas elavaid isikuid:
a) neid, kes elasid enne vaatluskuupäeva oma alalises elukohas pidevalt vähemalt kaheteistkümne kuu jooksul, või
b) neid, kes saabusid oma alalisse elukohta vaatluskuupäevale eelnenud 12 kuu jooksul kavatsusega elada seal
vähemalt üks aasta.
Kui punktis a või b kirjeldatud tingimusi ei ole võimalik kindlaks teha, tähendab „alaline elukoht“ seaduslikku või
registreeritud elukohta;
3. „üksikandmed“ – summeerimata tähelepanekud või eraldi üksuste tunnuste mõõtmised;
4. „eelkontrollitud üksikandmed“ – liikmesriikide poolt ühiste kokkulepitud valideerimiseeskirjade alusel kontrollitud
üksikandmed;
5. „metaandmed“ – muid andmeid, kasutatud metoodikat ja statistikaprotsesse määratlevad ja kirjeldavad andmed.

Artikkel 3
Nõutavad andmed
1.

Kõik liikmesriigid esitavad komisjonile (Eurostat) I lisas sätestatud üksikandmed.

2.

Kõnealuseid üksikandmeid kogutakse liikmesriigi jaoks representatiivse tõenäosusvalimi alusel.

3.
Uuringu tulemuste kõrgetasemelise ühtlustamise saavutamiseks kõikides riikides annab komisjon (Eurostat) tihedas
koostöös liikmesriikidega välja metoodilised ja praktilised soovitused ning juhised valimi moodustamiseks ja uuringu
korraldamiseks. Kõnealused soovitused ja juhised esitatakse „Euroopa terviseuuringu käsiraamatus“, mis sisaldab ka
standardküsimustikku.
4.
Täpsusnõuded esitatakse II lisas. Kaalutegurite arvutamisel võetakse arvesse kaasamistõenäosust, mittevastamist ja
vajaduse korral valimi kohandamist välistele andmetele sihtpopulatsiooni isikute jaotuse kohta.
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Artikkel 4
Vaadeldav üldkogum
1.
Vaadeldav üldkogum on üle 15-aastased isikud, kes elavad tavaliselt andmete kogumise ajal asjaomase liikmesriigi
territooriumil tavaleibkonnas.
2.
Välja jäetakse III lisas loetletud riikide territooriumid. Lisaks sellele võidakse valimist välja jätta riigi territooriumi
mõned väikesed osad, mille rahvastik ei ületa 2 % rahvastikust. Teavet nende territooriumide kohta edastatakse
metaandmete hulgas.

Artikkel 5
Andmekogumisperiood
1.

Andmeid kogutakse 2019. aastal.

2.
Andmeid kogutakse vähemalt kolme kuu jooksul, kusjuures vähemalt üks kuu peab jääma ajavahemikku
septembrist detsembrini.

Artikkel 6
Üksikandmete edastamine komisjonile (Eurostat)
1.
Liikmesriigid edastavad käesoleva määrusega nõutavad eelkontrollitud üksikandmed (ilma otsese identifitseerimiseta
ning koos kaaluteguritega) kooskõlas komisjoni (Eurostat) kehtestatud andmevahetusstandardiga. Andmed esitatakse
Eurostatile ühtse andmesisestusportaali kaudu, et komisjon (Eurostat) saaks need kätte elektrooniliselt.
2.

Liikmesriigid edastavad eelkontrollitud üksikandmed 9 kuu jooksul pärast riikliku andmekogumisperioodi lõppu.

Artikkel 7
Metaandmete edastamine komisjonile (Eurostat)
1.
Kvaliteediga seotud metaandmed esitatakse vastavalt Euroopa statistikasüsteemi standardile, mille on kindlaks
määranud komisjon (Eurostat) ning mis on kokku lepitud liikmesriikidega.
2.
Liikmesriigid edastavad käesoleva määrusega nõutavad kvaliteediga seotud metaandmed kooskõlas komisjoni
(Eurostat) kehtestatud metaandmete vahetusstandardiga. Andmed esitatakse Eurostatile ühtse andmesisestusportaali
kaudu, et komisjon (Eurostat) saaks need kätte elektrooniliselt.
3.
Liikmesriigid edastavad need metaandmed komisjonile (Eurostat) hiljemalt kolme kuu jooksul pärast eelkontrollitud
üksikandmete edastamist.

Artikkel 8
Määruse jõustumine
Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.
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Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Brüssel, 19. veebruar 2018
Komisjoni nimel
president
Jean-Claude JUNCKER
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I LISA

Komisjonile (Eurostat) edastatavad üksikandmed

Muutuja kood

Muutuja nimetus

Kategooriad

Filter

TEHNILISED UURINGU MUUTUJAD

PID

Vastaja identifitseerimisnumber

kümnekohaline arv

Kõik

HHID

Leibkonna identifitseerimisnumber

kümnekohaline arv

Kõik

Täpsustamata
PRIMSTRAT

Esmased kihid, nagu neid kasutati va neljakohaline arv
limi moodustamisel
ei rakendata (kihistamata)

Kõik

PSU

Esmased valimikontrolliühikud, nagu neljakohaline arv
Kõik
neid kasutati valimi moodustamisel
ei rakendata (valimi moodustamine ei
ole mitmeastmeline)

WGT

Lõplik individuaalne kaal

kaheksakohaline arv

Kõik

WGT_SPEC

Lõplik individuaalne erikaal

kaheksakohaline arv

Kõik

Täpsustamata
PROXY

Kas küsitleti valitud isikut või kedagi valitud isikut
teist (vahendatud küsitlus)
leibkonna teist liiget

Kõik

leibkonnast välja jäävat isikut
REFDATE

Küsitluse võrdluskuupäev

kaheksakohaline arv (AAAAKKPP)

Kõik

INTMETHOD

Kasutatud andmekogumismeetod

Iseseisvalt täidetud, posti teel, mitteelek Kõik
trooniline versioon
Iseseisvalt täidetud, posti teel, elektroo
niline versioon
(e-post)
Iseseisvalt täidetud, veebiküsimustik
näost näkku küsitlus, mitteelektrooni
line versioon
näost näkku küsitlus, elektrooniline
versioon
telefoni teel, mitteelektrooniline versi
oon
telefoni teel, elektrooniline versioon
isiklik veebiküsitlus
segameetodil andmekogumine

INTLANG

Küsitluse keel

kolmekohaline kood (standardne koodi Kõik
loend, Eurostat)
Täpsustamata
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Muutuja nimetus
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Kategooriad

Filter

TAUSTMUUTUJAD

SEX

Vastaja sugu

Mees

Kõik

Naine
YEARBIRTH

Vastaja sünniaasta

neljakohaline arv (AAAA)

Kõik

PASSBIRTH

Vastaja sünnipäeva möödumine küsit Jah
luspäeval
Ei

Kõik

COUNTRY

Elukohariik

Riigikood (SCL GEO kood)

Kõik

REGION

Elukohapiirkond

kahekohaline arv ühise statistiliste terri Kõik
toriaalüksuste liigituse (NUTS) teise ta
sandi põhjal (riigikoodile järgnev kahe
kohaline arv)
Täpsustamata

DEG_URB

Linnastumise määr

linnad

Kõik

väikelinnad ja eeslinnad
maapiirkonnad
Täpsustamata
BIRTHPLACE

Sünniriik

Riigikood (SCL GEO kood)

Kõik

Täpsustamata
CITIZEN

Peamine kodakondsus

Riigikood (SCL GEO kood)

Kõik

Kodakondsuseta
Täpsustamata
BIRHTPLACEFATH

Isa sünniriik

Riigikood (SCL GEO kood)

Kõik

Täpsustamata
BIRTHPLACEMOTH Ema sünniriik

Riigikood (SCL GEO kood)

Kõik

Täpsustamata
HATLEVEL

Haridustase (hariduse kõrgeim lõpeta ISCED-2011 klassifikatsiooni põhjal, Kõik
tud tase)
ISCED-A koodid
Formaalne haridus puudub või on all
pool ISCED 1
ISCED 1 algharidus
ISCED 2 põhihariduse ülemine aste
ISCED 3 keskharidus
ISCED 4 teise taseme järgne, kolmanda
taseme eelne haridus
ISCED 5 kolmanda taseme hariduse lü
hitsükkel
ISCED 6 bakalaureusekraad või sama
väärne tase
ISCED 7 magistrikraad või samaväärne
tase
ISCED 8 doktorikraad või samaväärne
tase
Täpsustamata
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Kategooriad

Põhitegevusala (vastavalt enda määrat töötav
lusele)
töötu

Filter

Kõik

pensionär
töövõimetu pikaajaliste terviseproblee
mide tõttu
üliõpilane, õpilane
kodune
kohustuslikus sõjaväe-või tsiviilteenistu
ses
muu
Täpsustamata
FT_PT

Täis- või osaajaga põhitöö (vastavalt täisajatöö
enda määratlusele)
osaajatöö

MAINSTAT = tööga
hõivatu

täpsustamata
ei kohaldata
JOBSTAT

Põhitöö tööhõiveseisund

füüsilisest isikust ettevõtja (töötajatega)

MAINSTAT = tööga
hõivatu
füüsilisest isikust ettevõtja (ilma töötaja
teta)
palgatöötaja
palgata töötav pereliige
Täpsustamata
Ei kohaldata

JOBISCO

Põhitöö ametikoht

ISCO-08 kahenumbriline tasand
Täpsustamata

MAINSTAT = tööga
hõivatu

Ei kohaldata
LOCNACE

Põhitöö kohaliku üksuse majandustege NACE Rev. 2 ühenumbriline tasand
vus (majandussektor)
Täpsustamata

MAINSTAT = tööga
hõivatu

Ei kohaldata
PARTNERS

samas leibkonnas elavad elukaaslased

seadusliku või de facto elukaaslasega Kõik
koos elavad isikud
seaduslikust või de facto elukaaslasest la
hus elavad isikud
Täpsustamata
Ei kohaldata

MARSTALEGAL

Seaduslik perekonnaseis

ei ole kunagi olnud abielus ega regis Kõik
treeritud kooselus
abielus või registreeritud kooselus
lesestunud või registreeritud kooselu
lõppes partneri surmaga (ei ole uues
ti abiellunud ega registreerinud uut
kooselu)
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Kategooriad

Filter

lahutatud või registreeritud kooselu lõ
petati õiguslikult (ei ole uuesti abiellu
nud ega registreerinud uut kooselu)
Täpsustamata
HHNBPERS

Leibkonna suurus

leibkonna liikmete arv

Kõik

Täpsustamata
HHNBPERS_0_13

Alla 13aastaste isikute arv

Arv

Kõik

Täpsustamata
HHTYPE

Leibkonna tüüp

Kõik

üheliikmeline leibkond
üksikvanem ja vähemalt
25 aasta vanune laps

üks

alla

üksikvanem, kelle kõik lapsed on vähe
malt 25aastased
ilma lasteta paar
vähemalt ühe alla 25 aasta vanuse lap
sega paar
paar, kelle kõik lapsed on vähemalt
25aastased
muud tüüpi leibkond
Täpsustamata
HHINCOME

Leibkonna kuu netosissetulek kokku

1. sissetulekukvintiili rühm

Kõik

2. sissetulekukvintiili rühm
3. sissetulekukvintiili rühm
4. sissetulekukvintiili rühm
5. sissetulekukvintiili rühm
Täpsustamata
TERVISEMUUTUJAD

Tervislik seisund
Euroopa terviseseisundi minimoodul
HS1

Enesehinnanguline üldine tervis

väga hea

Kõik

hea
rahuldav
halb
väga halb
Täpsustamata
HS2

Pikaajaline terviseprobleem

Jah

Kõik

Ei
Täpsustamata
HS3

Terviseprobleemidest tingitud tegevus Oluliselt piiratud
piirangud
Mõningal määral piiratud
Ei ole üldse piiratud
Täpsustamata

Kõik
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Kategooriad

Filter

Haigused ja kroonilised haigusseisundid
CD1A

Astma viimase 12 kuu jooksul (kaasa Jah
arvatud allergiline astma)
Ei

Kõik

Täpsustamata
CD1B

Krooniline bronhiit, krooniline obstruk Jah
tiivne kopsuhaigus või emfüseem vii Ei
mase 12 kuu jooksul
Täpsustamata

Kõik

CD1C

Südameinfarkt (südamerabandus) või Jah
südameinfarkti kroonilised tagajärjed Ei
viimase 12 kuu jooksul
Täpsustamata

Kõik

CD1D

Südame isheemiatõbi või rahulolekuste Jah
nokardia viimase 12 kuu jooksul
Ei

Kõik

Täpsustamata
CD1E

Kõrgvererõhk viimase 12 kuu jooksul

Jah

Kõik

Ei
Täpsustamata
CD1F

Rabandus (ajuhemorraagia, ajutrom Jah
boos) või rabanduse kroonilised tagajär Ei
jed viimase 12 kuu jooksul
Täpsustamata

Kõik

CD1G

Artroos (välja arvatud artriit) viimase Jah
12 kuu jooksul
Ei

Kõik

Täpsustamata
CD1H

Alaseljavaevused või muud kroonilised Jah
seljaprobleemid viimase 12 kuu jooksul Ei

Kõik

Täpsustamata
CD1I

Kaelavaevused või muud kroonilised Jah
kaelaprobleemid viimase 12 kuu jook Ei
sul
Täpsustamata

Kõik

CD1J

Diabeet viimase 12 kuu jooksul

Kõik

Jah
Ei
Täpsustamata

CD1K

Allergia, nt riniit, silmapõletik, derma Jah
tiit, toiduallergia vms (välja arvatud al Ei
lergiline astma) viimase 12 kuu jooksul
Täpsustamata

Kõik

21.2.2018
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Kategooriad

Maksatsirroos viimase 12 kuu jooksul

Jah

Filter

Kõik

Ei
Täpsustamata
CD1M

Uriinipidamatus, probleemid põie kont Jah
rollimisel viimase 12 kuu jooksul
Ei

Kõik

Täpsustamata
CD1N

Neeruprobleemid viimase 12 kuu jook Jah
sul
Ei

Kõik

Täpsustamata
CD1O

Depressioon viimase 12 kuu jooksul

Jah

Kõik

Ei
Täpsustamata
CD1P

Verelipiidide kõrgenenud tase viimase Jah
12 kuu jooksul
Ei

Kõik

Täpsustamata
CD2

Enesehinnanguline üldine suuõõne ter väga hea
vis
hea

Kõik

rahuldav
halb
väga halb
Täpsustamata
Õnnetusjuhtumid ja vigastused
AC1A

Liiklusõnnetus viimase 12 kuu jooksul Jah

Kõik

Ei
Täpsustamata
AC1B

Kodune õnnetusjuhtum viimase 12 kuu Jah
jooksul
Ei

Kõik

Täpsustamata
AC1C

Vaba aja õnnetusjuhtum
12 kuu jooksul

viimase Jah

Kõik

Ei
Täpsustamata

AC2

Raskeima õnnetusjuhtumiga seotud tõ haiglaravile või muusse tervishoiuasu kui
siseim meditsiiniline sekkumine viimase tusse paigutamine
AC1A = jah või
12 kuu jooksul
arst või õde
AC1B = jah või
sekkumine ei olnud vajalik
AC1C = jah
Täpsustamata
Ei kohaldata
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Kategooriad

Filter

Töölt puudumine (terviseprobleemide tõttu)

AW1

Töölt puudumine terviseprobleemide Jah
tõttu viimase 12 kuu jooksul
Ei

kui MAINSTAT = tööga
hõivatu

Täpsustamata
Ei kohaldata

AW2

Töölt terviseprobleemide tõttu puudu Päevade arv
tud päevade arv viimase 12 kuu jook Täpsustamata
sul
Ei kohaldata

Kui AW1 = jah

Piiratud funktsionaalne võimekus

PL1

Prillide või kontaktläätsede kandmine

Jah

Kõik

Ei
pime või ei näe üldse
Täpsustamata

PL2

Raskused nägemisel isegi prille või kon raskusteta
taktläätsi kandes
väheste raskustega

kui PL1 = jah või ei või
märkimata

suurte raskustega
ei suuda
Täpsustamata
Ei kohaldata

PL3

Kuulmisaparaadi kasutamine

Jah

Kõik

Ei
sügav kuulmispuue
Täpsustamata

PL4

Raskused teise isiku kõne kuulmisel raskusteta
vaikses toas, isegi kui kasutatakse kuul väheste raskustega
misaparaati
suurte raskustega

kui PL3 = jah või ei või
märkimata

ei suuda
Täpsustamata
Ei kohaldata

PL5

Raskused teise isiku kõne kuulmisel raskusteta
mürarikkamas toas, isegi kui kasuta väheste raskustega
takse kuulmisaparaati
suurte raskustega
ei suuda
Täpsustamata
Ei kohaldata

kui PL3 = jah või ei või
märkimata
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Kategooriad

Raskused liikuda pool kilomeetrit tasa raskusteta
sel pinnal ilma abivahendita
väheste raskustega

Filter

Kõik

suurte raskustega
ei suuda
Täpsustamata
PL7

Raskused liikuda 12 trepiastet üles või raskusteta
alla
väheste raskustega

Kõik

suurte raskustega
ei suuda
Täpsustamata
PL8

Raskused mäletamise või keskendumi raskusteta
sega
väheste raskustega

Kõik

suurte raskustega
ei suuda
Täpsustamata
PL9

Raskused tahkete toiduainete hammus raskusteta
tamisel ja närimisel
väheste raskustega

kui AGE (1) ≥ 55

suurte raskustega
ei suuda
Täpsustamata
Ei kohaldata
Enesehoolitsus
PC1A

Raskused söömisega

raskusteta

kui AGE ≥ 55

väheste raskustega
suurte raskustega
ei suuda
Täpsustamata
Ei kohaldata
PC1B

Raskused voodisse heitmise ja voodist raskusteta
tõusmisega või toolile istumise ja sealt väheste raskustega
tõusmisega
suurte raskustega

kui AGE ≥ 55

ei suuda
Täpsustamata
Ei kohaldata
PC1C

Raskused riidessepanekul ja lahtiriietu raskusteta
misel
väheste raskustega
suurte raskustega
ei suuda
Täpsustamata
Ei kohaldata

kui AGE ≥ 55
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Kategooriad

raskusteta

Filter

kui AGE ≥ 55

väheste raskustega
suurte raskustega
ei suuda
Täpsustamata
Ei kohaldata

PC1E

Raskused vannis ja duši all käimisel

raskusteta

kui AGE ≥ 55

väheste raskustega
suurte raskustega
ei suuda
Täpsustamata
Ei kohaldata

PC2

Tavaliselt saab abi ühe või mitme ene
sehoolitsusega seotud tegevuse puhul:
söömine, voodisse heitmine või sealt
tõusmine, toolile istumine või sealt
tõusmine, riidessepanek ja lahtiriietu
mine, tualeti kasutamine, vannis või
duši all käimine

jah, vähemalt ühe tegevuse puhul

kui (AGE ≥ 55) ja

Ei

{PC1A ≠ raskusteta

Täpsustamata

või PC1B ≠ raskusteta

Ei kohaldata

või PC1C ≠ raskusteta
või PC1D ≠ raskusteta
või PC1E ≠ raskusteta}

PC3

Vajab abi või rohkem abi ühe või
mitme enesehoolitsusega seotud tege
vuse puhul: söömine, voodisse heitmine
või sealt tõusmine, toolile istumine või
sealt tõusmine, riidessepanek ja lahti
riietumine, tualeti kasutamine, vannis
või duši all käimine

jah, vähemalt ühe tegevuse puhul

kui (AGE ≥ 55) ja

Ei

{PC1A ≠ raskusteta

Täpsustamata

või PC1B ≠ raskusteta

Ei kohaldata

või PC1C ≠ raskusteta
või PC1D ≠ raskusteta
või PC1E ≠ raskusteta}

Majapidamistööd

HA1A

Raskused toidu valmistamisel

raskusteta

kui AGE ≥ 55

väheste raskustega
suurte raskustega
ei suuda
ei ole asjakohane (ei ole kunagi proovi
nud või ei ole vajadust seda teha)
Täpsustamata
Ei kohaldata

HA1B

Raskused telefoni kasutamisel

raskusteta
väheste raskustega

kui AGE ≥ 55
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Kategooriad

Filter

suurte raskustega
ei suuda
ei ole asjakohane (ei ole kunagi proovi
nud või ei ole vajadust seda teha)
Täpsustamata
Ei kohaldata

HA1C

Raskused poes käimisel

raskusteta

kui AGE ≥ 55

väheste raskustega
suurte raskustega
ei suuda
ei ole asjakohane (ei ole kunagi proovi
nud või ei ole vajadust seda teha)
Täpsustamata
Ei kohaldata

HA1D

Raskused ravimite võtmisel

raskusteta

kui AGE ≥ 55

väheste raskustega
suurte raskustega
ei suuda
ei ole asjakohane (ei ole kunagi proovi
nud või ei ole vajadust seda teha)
Täpsustamata
Ei kohaldata

HA1E

Raskused kergete majapidamistööde te raskusteta
gemisel
väheste raskustega

kui AGE ≥ 55

suurte raskustega
ei suuda
ei ole asjakohane (ei ole kunagi proovi
nud või ei ole vajadust seda teha)
Täpsustamata
Ei kohaldata

HA1F

Raskused aeg-ajalt ette tulevate füüsili raskusteta
selt raskete majapidamistööde tegemisel väheste raskustega
suurte raskustega
ei suuda
ei ole asjakohane (ei ole kunagi proovi
nud või ei ole vajadust seda teha)
Täpsustamata
Ei kohaldata

kui AGE ≥ 55

L 48/26
Muutuja kood

HA1G

Euroopa Liidu Teataja

ET

Muutuja nimetus

21.2.2018
Kategooriad

Raskused rahaga ümberkäimisel ja iga raskusteta
päevaste asjaajamistega toimetulemisel
väheste raskustega

Filter

kui AGE ≥ 55

suurte raskustega
ei suuda
ei ole asjakohane (ei ole kunagi proovi
nud või ei ole vajadust seda teha)
Täpsustamata
Ei kohaldata

HA2

Tavaliselt abistatakse ühes või mitmes
majapidamistöös: toidu valmistamine,
telefoni kasutamine, poes käimine, ravi
mite võtmine, kerge või juhuslik raske
majapidamistöö, rahaga ümberkäimine
ja igapäevased asjaajamised

jah, vähemalt ühe tegevuse puhul

kui (AGE ≥ 55) ja

Ei

{HA1A ≠ raskusteta

Täpsustamata

või HA1B ≠ raskusteta

Ei kohaldata

või HA1C ≠ raskusteta
või HA1D ≠ raskusteta
või HA1E ≠ raskusteta
või HA1F ≠ raskusteta
või HA1G ≠ raskusteta}

HA3

Vajab abi ühe või mitme majapidamis
töö puhul: toidu valmistamine, telefoni
kasutamine, poes käimine, ravimite võt
mine, kerge või juhuslik raske majapi
damistöö, rahaga ümberkäimine ja iga
päevased asjaajamised

jah, vähemalt ühe tegevuse puhul

kui (AGE ≥ 55) ja

Ei

{HA1A ≠ raskusteta

Täpsustamata

või HA1B ≠ raskusteta

Ei kohaldata

või HA1C ≠ raskusteta
või HA1D ≠ raskusteta
või HA1E ≠ raskusteta
või HA1F ≠ raskusteta
või HA1G ≠ raskusteta}

Valu

PN1

Kehalise valu tugevus viimase nelja nä puudub
dala jooksul
väga nõrk
nõrk
Keskmine
tugev
väga tugev
Täpsustamata

Kõik

21.2.2018
Muutuja kood

PN2

Euroopa Liidu Teataja

ET

Muutuja nimetus

L 48/27
Kategooriad

Millisel määral takistas valu tavapärast Üldse mitte
tööd viimase nelja nädala jooksul (seal pisut
hulgas nii tööd väljaspool kodu kui ka
keskmiselt
majapidamistöid)
küllaltki palju

Filter

Kõik

väga palju
Täpsustamata
Vaimne tervis
MH1A

Millisel määral on olnud viimase kahe Üldse mitte
nädala jooksul huvi midagi ette võtta ja mõnel päeval
sellest rõõmu tunda
üle pooltel päevadel

Kõik

peaaegu kõikidel päevadel
Täpsustamata
MH1B

Millisel määral on viimase kahe nädala Üldse mitte
jooksul oldud rõhutud või lootusetus mõnel päeval
meeleolus või depressioonis
üle pooltel päevadel

Kõik

peaaegu kõikidel päevadel
Täpsustamata
MH1C

Millisel määral on viimase kahe nädala Üldse mitte
jooksul olnud raskusi magamajäämi mõnel päeval
sega või öist ärkamist või liiga kaua
üle pooltel päevadel
magamist
peaaegu kõikidel päevadel

Kõik

Täpsustamata
MH1D

Millisel määral on viimase kahe nädala Üldse mitte
jooksul tuntud väsimust või on olnud mõnel päeval
väga vähe energiat
üle pooltel päevadel

Kõik

peaaegu kõikidel päevadel
Täpsustamata
MH1E

Millisel määral on viimase kahe nädala Üldse mitte
jooksul olnud liiga väike või liiga suur mõnel päeval
söögiisu
üle pooltel päevadel

Kõik

peaaegu kõikidel päevadel
Täpsustamata
MH1F

Millisel määral on vastaja viimase kahe
nädala jooksul olnud enda suhtes nega
tiivselt meelestatud, või tundnud end
läbikukkujana või et ta on endale või
oma perele pettumust valmistanud

Üldse mitte

Kõik

mõnel päeval
üle pooltel päevadel
peaaegu kõikidel päevadel
Täpsustamata

MH1G

Millisel määral on viimase kahe nädala Üldse mitte
jooksul olnud raskusi keskendumisel, mõnel päeval
nt ajalehe lugemisel või televiisori vaa
üle pooltel päevadel
tamisel
peaaegu kõikidel päevadel
Täpsustamata

Kõik

L 48/28
Muutuja kood

MH1H

Euroopa Liidu Teataja

ET

Muutuja nimetus

Millisel määral on viimase kahe nädala
jooksul liigutud või räägitud nii aegla
selt, et seda on tähele pannud teised
inimesed, või oldud rahutu või püsi
matu, et on liigutud palju rohkem kui
tavaliselt

21.2.2018
Kategooriad

Üldse mitte

Filter

Kõik

mõnel päeval
üle pooltel päevadel
peaaegu kõikidel päevadel
Täpsustamata

Tervishoid
Haigla- ja päevaravi kasutamine
HO12

Haiglaravil viibitud ööde arv viimase Arv
12 kuu jooksul
Täpsustamata

Kõik

HO34

Haiglasse päevaravile paigutamiste kor Arv
dade arv viimase 12 kuu jooksul
Täpsustamata

Kõik

Ambulatoorse arstiabi ja koduse ravi kasutamine
AM1

Viimane hambaarsti või ortodondi kü vähem kui 6 kuud tagasi
lastus (isikliku ravi eesmärgil)
6–12 kuud tagasi

Kõik

12 kuud või kauem aega tagasi
Mitte kunagi
Täpsustamata
AM2

Viimane üld- või perearsti konsultatsi vähem kui 12 kuud tagasi
oon (isikliku ravi eesmärgil)
12 kuud või kauem aega tagasi

Kõik

Mitte kunagi
Täpsustamata
AM3

Üld- või perearsti konsultatsioonide arv Arv
(isikliku ravi eesmärgil) viimase nelja Täpsustamata
nädala jooksul
Ei kohaldata

Kui AM2 = vähem kui
12 kuud tagasi

AM4

Viimane eriarsti või kirurgi konsultati vähem kui 12 kuud tagasi
soon (isikliku ravi eesmärgil)
12 kuud või kauem aega tagasi

Kõik

Mitte kunagi
Täpsustamata
AM5

Eriarsti või kirurgi konsultatsioonide Arv
arv (isikliku ravi eesmärgil) viimase Täpsustamata
nelja nädala jooksul
Ei kohaldata

Kui AM4 = vähem kui
12 kuud tagasi

AM6A

Füsioterapeudi või liikumisravi spetsia Jah
listi külastused viimase 12 kuu jooksul Ei

Kõik

Täpsustamata

21.2.2018
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L 48/29
Kategooriad

Filter

AM6B

Psühholoogi, psühhoterapeudi või Jah
psühhiaatri külastused viimase 12 kuu Ei
jooksul
Täpsustamata

Kõik

AM7

Koduste hooldusteenuste kasutamine Jah
isiklikeks vajadusteks viimase 12 kuu Ei
jooksul
Täpsustamata

Kõik

MD1

Arsti väljakirjutatud ravimite kasuta Jah
mine viimase kahe nädala jooksul (välja Ei
arvatud rasestumisvastased ravimid)
Täpsustamata

Kõik

MD2

Käsimüügiravimite, taimsete ravimite Jah
või vitamiinide kasutamine viimase Ei
kahe nädala jooksul (välja arvatud ra
Täpsustamata
sestumisvastased ravimid)

Kõik

Viimane gripivastane vaktsineerimine

Kõik

Ravimite kasutamine

Ennetavad teenused
PA1

Aasta ja kuu (AAAAKK)
Liiga ammu (enne eelmist kalendriaas
tat)
Mitte kunagi
Täpsustamata

PA2

Viimane kord, kui tervishoiutöötaja viimase 12 kuu jooksul
mõõtis vererõhku
1–3 aastat tagasi

Kõik

3–5 aastat tagasi
Üle 5 aasta
Mitte kunagi
Täpsustamata
PA3

Viimane kord, kui tervishoiutöötaja viimase 12 kuu jooksul
mõõtis vere kolesteroolisisaldust
1–3 aastat tagasi

Kõik

3–5 aastat tagasi
Üle 5 aasta
Mitte kunagi
Täpsustamata
PA4

Viimane kord, kui tervishoiutöötaja viimase 12 kuu jooksul
mõõtis veresuhkrut
1–3 aastat tagasi
3–5 aastat tagasi
Üle 5 aasta
Mitte kunagi
Täpsustamata

Kõik

L 48/30

Euroopa Liidu Teataja
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Viimane peiteveretest

21.2.2018
Kategooriad

viimase 12 kuu jooksul

Filter

Kõik

1–2 aastat tagasi
2–3 aastat tagasi
Üle 3 aasta
Mitte kunagi
Täpsustamata
PA6

Viimane kolonoskoopia

viimase 12 kuu jooksul

Kõik

1–5 aastat tagasi
5–10 aastat tagasi
Üle 10 aasta
Mitte kunagi
Täpsustamata
PA7

Viimane mammograafia (rindade rönt viimase 12 kuu jooksul
gen)
1–2 aastat tagasi

Kui SEX = Naine

2–3 aastat tagasi
Üle 3 aasta
Mitte kunagi
Täpsustamata
Ei kohaldata
PA8

Viimane PAP-test

viimase 12 kuu jooksul

Kui SEX = Naine

1–2 aastat tagasi
2–3 aastat tagasi
Üle 3 aasta
Mitte kunagi
Täpsustamata
Ei kohaldata
Arstiabi ei ole saadud
UN1A

Viimase 12 kuu jooksul ei ole arstiabi Jah
saanud pika ravijärjekorra tõttu
Ei

Kõik

raviks ei ole olnud vajadust
Täpsustamata
UN1B

Viimase 12 kuu jooksul ei ole arstiabi Jah
saanud vahemaa või transpordiproblee Ei
mide tõttu
raviks ei ole olnud vajadust

Kõik

Täpsustamata
UN2A

Viimase 12 kuu jooksul ei saanud en Jah
dale raha puudusel lubada arstlikku lä Ei
bivaatust või ravi
vajadus puudub
Täpsustamata

Kõik

21.2.2018
Muutuja kood
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L 48/31
Kategooriad

Viimase 12 kuu jooksul ei saanud en Jah
dale raha puudusel lubada hammaste Ei
uuringut või ravi
vajadus puudub

Filter

Kõik

Täpsustamata

UN2C

Viimase 12 kuu jooksul ei saanud en Jah
dale raha puudusel lubada retseptiravi Ei
meid
vajadus puudub

Kõik

Täpsustamata

UN2D

Viimase 12 kuu jooksul ei saanud en Jah
dale raha puudusel lubada vaimse ter Ei
vise ravi (nt psühholoogi, psühhotera
vajadus puudub
peuti või psühhiaatrit)
Täpsustamata

Kõik

Tervist mõjutavad tegurid

Kaal ja pikkus

BM1

Pikkus ilma jalanõudeta

Sentimeetrites

Kõik

Täpsustamata

BM2

Kaal ilma riiete ja jalanõudeta

Kilogrammides

Kõik

Täpsustamata

Füüsiline aktiivsus

PE1

Füüsiline pingutus tööülesannete täitmi peamiselt istumine või seismine
Kõik
sel (sh nii tasustatud kui ka tasustamata Peamiselt käimine või mõõdukat füüsi
töö)
list pingutust nõudev tegevus
Peamiselt rasket füüsilist pingutust nõu
dev töö
ei täida tööülesandeid
Täpsustamata

PE2

Päevade arv tavapärase nädala jooksul, Päevade arv
mil kõnnitakse ühest kohast teise liik mitte kunagi
umiseks vähemalt 10 minutit järjest
Täpsustamata

Kõik

L 48/32
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Kategooriad

Kõndimiseks kulutatud aeg ühest ko 10–29 minutit päevas
hast teise liikumiseks tavapärase päeva 30–59 minutit päevas
jooksul
1–2 tundi päevas

Filter

kui PE2 ≠ mitte kunagi

2–3 tundi päevas
3 või enam tundi päevas
Täpsustamata
Ei kohaldata
PE4

Päevade arv tavapärase nädala jooksul, Päevade arv
mil ühest kohast teise liikumiseks sõi mitte kunagi
detakse jalgrattaga vähemalt 10 minutit
Täpsustamata
järjest

Kõik

PE5

Jalgrattaga sõitmiseks kulutatud aeg 10–29 minutit päevas
ühest kohast teise liikumiseks tavapä 30–59 minutit päevas
rase päeva jooksul
1–2 tundi päevas

kui PE4 ≠ sellist füüsilist
tegevust ei esine mitte
kunagi

2–3 tundi päevas
3 või enam tundi päevas
Täpsustamata
Ei kohaldata
PE6

Selliste päevade arv tavapärase nädala Päevade arv
jooksul, mil tegeletakse spordi, keha mitte kunagi
kultuuri või vaba aja veetmisega seotud
füüsilise tegevusega, mis põhjustab kas Täpsustamata
või vähest hingamise või pulsi kiirene
mist vähemalt 10 minutit järjest

Kõik

PE7

Spordile, kehakultuurile või vaba aja Tunnid ja minutid (TTMM)
veetmisega seotud füüsilisele tegevusele Täpsustamata
pühendatud aeg tavapärase nädala
Ei kohaldata
jooksul

kui PE6 ≠ sellist füüsilist
tegevust ei esine mitte
kunagi

PE8

Kõik
Selliste päevade arv tavapärases nädalas, Päevade arv
mil tehakse jõuharjutusi
sellist füüsilist tegevust ei esine mitte
kunagi
Täpsustamata

PE9

Istumiseks tavapärase päeva jooksul ku Tunnid ja minutid (TTMM)
lutatud aeg
Täpsustamata

Kõik

Puuviljade söömise sagedus (v.a mahla üks või rohkem kordi päevas
joomine)
4–6 korda nädalas

Kõik

Toitumisharjumused
DH1

1–3 korda nädalas
alla 1 korra nädalas
Mitte kunagi
Täpsustamata

21.2.2018
Muutuja kood
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Muutuja nimetus

Puuviljaportsjonite
mahl)

arv

päevas

L 48/33
Kategooriad

(v.a Arv
Täpsustamata

Filter

kui DH1 = üks või rohkem
kordi päevas

Ei kohaldata
DH3

Köögiviljade või salati söömise sagedus üks või rohkem kordi päevas
(v.a mahla joomine ja kartuli söömine) 4–6 korda nädalas

Kõik

1–3 korda nädalas
alla 1 korra nädalas
Mitte kunagi
Täpsustamata

DH4

Köögivilja- või salatiportsjonite arv päe Arv
vas (v.a mahl ja kartulid)
Täpsustamata

kui DH3 = üks või rohkem
kordi päevas

Ei kohaldata

DH5

Täispuuvilja- või köögiviljamahla joo üks või rohkem kordi päevas
mise sagedus
4–6 korda nädalas

Kõik

1–3 korda nädalas
alla 1 korra nädalas
Mitte kunagi
Täpsustamata
DH6

Suhkruga maitsestatud karastusjookide üks või rohkem kordi päevas
joomise sagedus
4–6 korda nädalas

Kõik

1–3 korda nädalas
alla ühe korra nädalas
Mitte kunagi
Täpsustamata
Suitsetamine

SK1

Praegune suitsetamisharjumus

iga päev

Kõik

vahetevahel
ei suitseta
Täpsustamata
SK2

Päevas keskmiselt suitsetatud sigarettide Arv
arv
Täpsustamata

kui SK1 = iga päev

Ei kohaldata
SK3

Varasem igapäevane suitsetamisharju Jah
mus
Ei
Täpsustamata
Ei kohaldata

kui SK1 = vahetevahel või
ei või märkimata

L 48/34
Muutuja kood
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21.2.2018
Kategooriad

Igapäevase suitsetamise aastate arv

Filter

Arv

kui SK1 = iga päev

Täpsustamata

või

Ei kohaldata

{(SK1 = vahetevahel
või ei
või märkimata)
ja SK3 = jah}

SK5

Siseruumides tubakasuitsuga
puute sagedus

kokku Iga päev, 1 või enam tundi päevas

Kõik

Iga päev, vähem kui 1 tund päevas
Vähemalt kord nädalas (kuid mitte iga
päev)
alla 1 korra nädalas
mitte kunagi või peaaegu mitte kunagi
Täpsustamata

SK6

Elektrooniliste sigarettide või sarnaste iga päev
elektrooniliste seadmete kasutamise sa vahetevahel
gedus
kasutamise lõpetanud

Kõik

ei kasuta kunagi
Täpsustamata

Alkoholi tarbimine

AL1

Alkohoolse joogi (õlle, veini, siidri, kan
gete alkohoolsete jookide, kokteilide,
valmissegude, likööride, kodus valmis
tatud alkoholi jne) tarbimise sagedus
viimase 12 kuu jooksul

iga päev või peaaegu iga päev

Kõik

5–6 päeval nädalas
3–4 päeval nädalas
1–2 päeval nädalas
2–3 päeval kuus
Kord kuus
alla 1 korra kuus
viimase 12 kuu jooksul mitte, kuna ei
tarbi enam alkoholi
mitte kunagi või üksnes mõned lonk
sud või korrad kogu elu jooksul
Täpsustamata

AL2

Alkohoolse joogi tarbimise sagedus es kõigil neljal päeval
maspäevast kuni neljapäevani
kolmel päeval neljast

kui AL1 =

kahel päeval neljast

iga päev või peaaegu iga
päev

ühel päeval neljast

või 5–6 päeval nädalas

mitte ühelgi päeval neljast

või 3–4 päeval nädalas

Täpsustamata

või 1–2 päeval nädalas

Ei kohaldata

21.2.2018
Muutuja kood
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Muutuja nimetus

L 48/35
Kategooriad

Filter

Keskmine alkohoolsete jookide (stan 16 või rohkem alkohoolset jooki päe Kui (AL1 =
dardsuuruses) arv ühel päeval (esmas vas
iga päev või peaaegu iga
päevast kuni neljapäevani)
päev
10–15 alkohoolset jooki päevas
6–9 alkohoolset jooki päevas

või 5–6 päeval nädalas

4–5 alkohoolset jooki päevas

või 3–4 päeval nädalas

3 alkohoolset jooki päevas

või 1–2 päeval nädalas)

2 alkohoolset jooki päevas

ja

1 alkohoolne jook päevas

(AL2 = kõigil neljal päeval

0 alkohoolset jooki päevas

või kolmel päeval neljast

Täpsustamata

või kahel päeval neljast

Ei kohaldata

või ühel päeval neljast

Alkohoolse joogi tarbimise sagedus ree kõigil kolmel päeval
dest kuni pühapäevani
kahel päeval kolmest

kui AL1 =

ühel päeval kolmest

iga päev või peaaegu iga
päev

mitte ühelgi päeval kolmest

või 5–6 päeval nädalas

Täpsustamata

või 3–4 päeval nädalas

Ei kohaldata

või 1–2 päeval nädalas

Keskmine alkohoolsete jookide (stan 16 või rohkem alkohoolset jooki päe Kui (AL1 =
dardsuuruses) arv ühel päeval (reedest vas
iga päev või peaaegu iga
kuni pühapäevani)
10–15 alkohoolset jooki päevas
päev
6–9 alkohoolset jooki päevas

või 5–6 päeval nädalas

4–5 alkohoolset jooki päevas

või 3–4 päeval nädalas

3 alkohoolset jooki päevas

või 1–2 päeval nädalas)

2 alkohoolset jooki päevas

ja

1 alkohoolne jook päevas
0 alkohoolset jooki päevas

(AL4 = kõigil kolmel
päeval

Täpsustamata

või kahel päeval kolmest

Ei kohaldata

või ühel päeval kolmest)

Kahjustava alkoholikoguse (ühe korraga iga päev või peaaegu iga päev
60 g puhast etanooli või rohkem) tarbi 5–6 päeval nädalas
mise sagedus viimase 12 kuu jooksul
3–4 päeval nädalas

Kui (AL1 =
iga päev või peaaegu iga
päev

1–2 päeval nädalas

või 5–6 päeval nädalas

2–3 päeval kuus

või 3–4 päeval nädalas

Kord kuus

või 1–2 päeval nädalas

alla 1 korra kuus

või 2–3 päeval kuus

ei ole tarbitud viimase 12 kuu jooksul

või kord kuus

mitte kunagi elu jooksul

või alla ühe korra kuus

Täpsustamata
Ei kohaldata
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Kategooriad

Filter

Sotsiaalne tugi

SS1

Lähedaste inimeste arv, kelle toetusele puudub
võib loota tõsiste isiklike probleemide 1 või 2
korral
3 kuni 5

Kõik

6 või rohkem
Täpsustamata

SS2

Millisel määral tunnevad teised hu suurel määral
vi/muret isiku tegevuse vastu
teataval määral

Kõik

ei ole kindel
vähesel määral
üldse mitte
Täpsustamata

SS3

Kui lihtne on saada vajaduse korral väga lihtne
praktilist abi naabritelt
lihtne

Kõik

võimalik
raske
väga problemaatiline
Täpsustamata

Mitteametliku hoolduse pakkumine või abi osutamine

IC1

Hoolduse pakkumine või abi osutamine Jah
vähemalt üks kord nädalas ühele või Ei
mitmele isikule, kes kannatab/kannata
vad mõne vanusega seotud probleemi, Täpsustamata
kroonilise haiguse või nõrga tervise
tõttu (välja arvatud ametialane tegevus)

Kõik

IC2

Suhe isiku(te)ga, keda vastaja tema vastaja pereliige (pereliikmed)
kroonilise haiguse või nõrga tervise või ei ole vastaja pereliige (pereliikmed)
vanaduse tõttu vähemalt üks kord nä
Täpsustamata
dalas hooldab või abistab
Ei kohaldata

kui IC1 = Jah

IC3

kui IC1 = Jah
Tundide arv nädalas, mil vastaja hool Alla 10 tunni nädalas
dab või abistab isikut (isikuid), kellel on vähemalt 10 tundi, kuid alla 20 tunni
krooniline haigus või nõrk tervis või nädalas
kes vajab (vajavad) abi vanaduse tõttu
20 tundi nädalas või rohkem
Täpsustamata
Ei kohaldata

(1) Vastaja vanus täisaastates.
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II LISA

Täpsusnõuded
1. Kõigi andmekogumite täpsusnõuded on esitatud standardvigades ning väljendatud tegelike prognooside ja riigi
statistilise kogumi suuruse pideva funktsioonina.
2. Konkreetse prognoosi hinnanguline standardviga

3. Funktsioon f(N) esitatakse fðNÞ ¼ a

ei tohi olla suurem järgmisest väärtusest:

pffiffiffi
N þ b kujul.

4. Parameetrite N, a ja b puhul kasutatakse järgmisi väärtusi.
N

Tavapärasest tegevusest terviseprobleemide Riigi elanikkond vanuses 15 ja üle selle tava
tõttu suurel määral kõrvale jäänud isikute prot leibkondades, miljonites ja kolmanda küm
sent elanikkonnas (vanuses 15 ja üle selle)
nendkohani ümardatult

a

b

1 200

2 800
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III LISA

Uuringust välja jäetavad riikide territooriumid
Riik

Riigi territooriumid

Prantsusmaa

Prantsusmaa ülemeredepartemangud ja -territooriumid

Küpros

Valitsuse kontrolli alt välja jäävad alad

Madalmaad

Kariibi mere saared (Bonaire, St. Eustatius ja Saba)

Iirimaa

Avameresaared, välja arvatud Achill, Bull, Cruit, Gorumna, Inishnee, Lettermore, Lettermul
lan ja Valentia

Ühendkuningriik

Kaledoonia kanalist põhja poole jääv Šotimaa osa, Scilly saared
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KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/256,
20. veebruar 2018,
millega muudetakse 281. korda nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavad
eripiirangud organisatsioonidega ISIL (Daesh) ja Al-Qaida seotud teatavate isikute ja üksuste vastu
EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,
võttes arvesse nõukogu 27. mai 2002. aasta määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavad eripiirangud
organisatsioonidega ISIL (Daesh) ja Al-Qaida seotud teatavate isikute ja üksuste vastu, (1) eriti selle artikli 7 lõike 1
punkti a ja artikli 7a lõiget 5,
ning arvestades järgmist:
(1)

Määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisas on esitatud nende isikute, rühmituste ja üksuste loetelu, kelle rahalised
vahendid ja majandusressursid nimetatud määruse alusel külmutatakse.

(2)

14. veebruaril 2018 otsustas ÜRO Julgeolekunõukogu sanktsioonide komitee muuta ühte kannet nende isikute,
rühmituste ja üksuste loetelus, kelle suhtes kohaldatakse rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist.
Seega tuleks määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
Määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.
Artikkel 2
Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Brüssel, 20. veebruar 2018
Komisjoni nimel
presidendi eest
välispoliitika vahendite talituse juhataja

(1) EÜT L 139, 29.5.2002, lk 9.
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Määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisas kanne „Djamel Lounici (teise nimega Jamal Lounici). Aadress: Alžeeria. Sünniaeg:
1.2.1962. Sünnikoht: Alžiir, Alžeeria. Kodakondsus: Alžeeria. Muu teave: a) isa nimi: Abdelkader; ema nimi: Johra
Birouh; b) naasnud Itaaliast Alžeeriasse, kus elab alaliselt novembrist 2008; c) Othman Deramchi väimees. Artikli 2a
lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 16.1.2004“ asendatakse järgmisega:
„Djamel Lounici (teise nimega Jamal Lounici). Aadress: Alžeeria. Sünniaeg: 1.2.1962. Sünnikoht: Alžiir, Alžeeria.
Kodakondsus: Alžeeria. Muu teave: a) isa nimi: Abdelkader; ema nimi: Johra Birouh; b) naasnud Prantsusmaalt
Alžeeriasse, kus elab alaliselt septembrist 2008. Artikli 7d lõike 2 punktis i osutatud kuupäev: 16.1.2004.“
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OTSUSED
KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2018/257,
19. veebruar 2018,
millega tehakse teatavatele liikmesriikidele erand statistika esitamise osas vastavalt Euroopa
Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1338/2008 seoses Euroopa terviseküsitlusuuringul
põhineva statistikaga
(teatavaks tehtud numbri C(2018) 832 all)
(Ainult hollandi-, inglis-, malta-, prantsus-, rootsi-, rumeenia-, saksa- ja soomekeelne tekst on autentsed)
(EMPs kohaldatav tekst)
EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrust (EÜ) nr 1338/2008 rahvatervist ning
töötervishoidu ja tööohutust käsitleva ühenduse statistika kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 2,

võttes arvesse taotlusi, mille on esitanud Belgia Kuningriik, Saksamaa Liitvabariik, Malta Vabariik, Madalmaade
Kuningriik, Austria Vabariik, Rumeenia, Soome Vabariik ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1338/2008 artikli 9 lõike 2 kohaselt võib komisjon liikmesriikidele kehtestada erandeid ja
üleminekuperioode, mis tuginevad objektiivsetele kriteeriumidele.

(2)

Komisjonile esitatud teave näitab, et liikmesriigid on taotlenud erandeid, kuna määruse (EÜ) nr 1338/2008
täielikuks järgimiseks tuleb riiklikke haldus- ja statistikasüsteeme oluliselt kohandada.

(3)

Sellised erandid tuleks teha Belgia Kuningriigile, Saksamaa Liitvabariigile, Malta Vabariigile, Madalmaade
Kuningriigile, Austria Vabariigile, Rumeeniale, Soome Vabariigile ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkunin
griigile nende taotluse alusel.

(4)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas Euroopa statistikasüsteemi komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Lisas nimetatud liikmesriikidele tehakse lisas esitatud erandid.
(1) ELT L 354, 31.12.2008, lk 70.
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Artikkel 2
Käesolev otsus on adresseeritud Belgia Kuningriigile, Saksamaa Liitvabariigile, Malta Vabariigile, Madalmaade
Kuningriigile, Austria Vabariigile, Rumeeniale, Soome Vabariigile ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigile.

Brüssel, 19. veebruar 2018
Komisjoni nimel
komisjoni liige
Marianne THYSSEN
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Komisjoni rakendatava määruse (EÜ) nr 1338/2008 erandid seoses Euroopa terviseküsitlusuuringul
põhineva statistikaga
2019. aasta Euroopa terviseküsitlusuuringu andmete kogumisel tehakse järgmised erandid.
Belgia, Soome ja Madalmaad ei pea esitama järgmises tabelis märgitud näitajaid.
Belgia

— UN2A, UN2B, UN2C ja UN2D rahuldamata vajaduste kohta

Soome

— PL2 ja PL8 piiratud funktsionaalsete võimete kohta
— PE6 füüsilise tegevuse kohta
— AL1 kuni AL6 alkoholi tarvitamise kohta

Madalmaad

— CD1P ja CD2 haiguste ja krooniliste haigusseisundite kohta
— PL8 ja PL9 piiratud funktsionaalsete võimete kohta
— PE9 füüsilise tegevuse kohta
— DH5 ja DH6 toitumisharjumuste kohta
— SK3, SK4 ja SK6 suitsetamise kohta

Belgiale, Saksamaale, Maltale ja Austriale tehakse erand seoses andmekogumisperioodiga. Belgia andmeid kogutakse
2018. aastal, Austria ja Saksamaa andmeid aastatel 2018–2020 ning Malta andmeid aastatel 2019–2020.
Rumeeniale tehakse erand seoses üksikandmete edastamisega. Rumeenia edastab eelkontrollitud üksikandmed 12 kuu
jooksul pärast riikliku andmekogumisperioodi lõppu.
Ühendkuningriigile tehakse erand seoses vaadeldava üldkogumiga. Ühendkuningriigi puhul on vaadeldavaks
üldkogumiks vähemalt 16aastased kõnealuse riigi territooriumil andmete kogumise ajal tavaleibkonnana elavad
üksikisikud.
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PARANDUSED
Nõukogu 27. mai 2016. aasta otsuse (ÜVJP) 2016/849 (mis käsitleb Korea Rahvademokraatliku
Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus
2013/183/ÜVJP) parandus
(Euroopa Liidu Teataja L 141, 28. mai 2016)
Leheküljel 110 I lisa B osa (Üksused) kande 23 kolmandas veerus (Asukoht)
asendatakse

„… SWIFT: DCBK KKPY“

järgmisega:

„… SWIFT: DCBK KPPY“.
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