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EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr     /2004, 

   , 

millega muudetakse ühispiiridel kontrolli järkjärgulise  

kaotamise kohta 14. juunil 1985. aastal sõlmitud Schengeni lepingu  

rakenduskonventsiooni osas, mis käsitleb  

liikmesriikides sõidukite registreerimistunnistuste  

väljaandmise eest vastutavate teenistuste 

juurdepääsu Schengeni infosüsteemile 

(EMPs kohaldatav tekst) 

 

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU, 

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 71 lõike 1 punkti d, 

võttes arvesse komisjoni ettepanekut, 

võttes arvesse Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust,1 

pärast konsulteerimist regioonide komiteega, 

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras2 

                                                 
1 ELT C 110, 30.4.2004, lk 1. 
2 Euroopa Parlamendi 1. aprilli 2004. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) 

ja nõukogu …….. otsus. 
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ning arvestades järgmist: 

(1) Nõukogu 29. aprilli 1999. aasta direktiivi 1999/37/EÜ sõidukite registreerimisdokumentide 

kohta1 artikli 9 kohaselt abistavad liikmesriigid üksteist kõnealuse direktiivi rakendamisel 

ning võivad kahe- või mitmepoolselt vahetada teavet, eriti selleks, et vajaduse korral enne 

mis tahes sõiduki registreerimist kontrollida selle õiguslikku seisundit sõiduki eelnevalt 

registreerinud liikmesriigis. Selline kontrollimine võib toimuda eelkõige arvutivõrgu kaudu. 

(2) Schengeni infosüsteem (edaspidi SIS), mis on loodud ühispiiridel kontrolli järkjärgulise 

kaotamise kohta 14. juunil 1985. aastal sõlmitud Schengeni lepingu 1990. aasta 

rakenduskonventsiooni2 (edaspidi “1990. aasta Schengeni konventsioon”) IV jaotise alusel 

ning integreeritud Euroopa Liitu vastavalt Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Ühenduse 

asutamislepingule lisatud protokollile, moodustab elektroonilise võrgu liikmesriikide vahel 

ja sisaldab muuhulgas andmeid varastatud, ebaseaduslikult omastatud või kaotatud 

mootorsõidukite kohta, mille mootori töömaht on üle 50 cm3. Vastavalt 1990. aasta 

Schengeni konventsiooni artiklile 100 sisestatakse SISi andmed selliste mootorsõidukite 

kohta, mida otsitakse arestimiseks või kriminaalmenetluses tõendina kasutamiseks. 

(3) Madalmaade Kuningriigi algatus eesmärgiga võtta vastu nõukogu otsus mootorsõidukitega 

seotud piiriülese toimega kuritegevuse tõkestamise kohta,3 sisaldab SISi kasutamist 

mootorsõidukitega seotud kuritegude vastaste seaduste rakendamisstrateegia lahutamatu 

osana. 

                                                 
1 EÜT L 138, 1.6.1999, lk 57. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 

2003/127/EÜ (ELT L 10, 16.1.2004, lk 29). 
2 EÜT L 239, 22.9.2000, lk 19. Konventsiooni on viimati muudetud nõukogu määrusega 

(EÜ) nr 871/2004 (ELT L 162, 30.4.2004, lk 29). 
3 ELT C 34, 7.2.2004, lk 18. 
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(4) Vastavalt 1990. aasta Schengeni konventsiooni artikli 101 lõikele 1 saavad SISi sisestatud 

andmetele juurdepääsu ja nende vahetu otsimise õiguse ainult asutused, kes vastutavad 

piirikontrolli eest ning muude politsei- ja tollikontrollide läbiviimise eest kõnealuses riigis 

ning nende kooskõlastamise eest. 

(5) 1990. aasta Schengeni konventsiooni artikli 102 lõikes 4 sätestatakse, et põhimõtteliselt ei 

või andmeid halduslikel eesmärkidel kasutada. 

(6) Selleks otstarbeks selgelt määratud ning liikmesriikides sõidukite registreerimistunnistuste 

väljaandmise eest vastutavatel teenistustel peaks olema juurdepääs SISi sisestatud andmetele 

mootorsõidukite kohta, mille mootori töömaht on üle 50 cm3, haagiste ja haagiselamute 

kohta, mille tühimass on üle 750 kg, ning sõidukite registreerimistunnistuste ja sõidukite 

numbrimärkide kohta, mis on varastatud, ebaseaduslikult omastatud, kaotatud või kehtetuks 

tunnistatud, et võimaldada neil kontrollida, kas neile registreerimiseks esitatud sõidukid on 

varastatud, ebaseaduslikult omastatud või kaotatud. Sel eesmärgil on vaja vastu võtta 

kõnealustele teenistustele nimetatud andmetele juurdepääsu võimaldavad eeskirjad ning 

võimaldada neil nimetatud andmete kasutamist halduslikel eesmärkidel sõidukite 

registreerimistunnistuste nõuetekohaseks väljaandmiseks. 

(7) Liikmesriigid peaksid võtma vajalikud meetmed, et tagada vajadusel 1990. aasta Schengeni 

konventsiooni artikli 100 lõikes 2 sätestatud meetmete võtmine. 
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(8) Euroopa Parlamendi 20. novembri 2003. aasta soovitus nõukogule teise põlvkonna 

Schengeni infosüsteemi (SIS II) kohta kirjeldab mitmeid olulisi probleeme ja kaalutlusi 

seoses SISi arendamisega, eelkõige seoses eraõiguslike asutuste, nagu sõidukite 

registreerimise teenistuste juurdepääsuga SISile. 

(9) Kui liikmesriikides sõidukite registreerimistunnistuste väljaandmise eest vastutavad 

teenistused ei ole riiklikud teenistused, tuleks juurdepääsu SISile võimaldada kaudselt, see 

tähendab 1990. aasta Schengeni konventsiooni artikli 101 lõikes 1 nimetatud asutuse 

vahendusel, kes vastutab kõnealuste liikmesriikide poolt vastavalt selle konventsiooni 

artiklile 118 võetud meetmete järgimise tagamise eest. 

(10) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiivi 95/46/EÜ üksikisikute 

kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta1 ning 

1990. aasta Schengeni konventsiooni sätetes sisalduvaid andmekaitse erieeskirju, mis 

täiendavad või selgitavad nimetatud direktiivis sätestatud põhimõtteid, kohaldavad 

liikmesriikides sõidukite registreerimistunnistuste väljaandmise eest vastutavad teenistused 

isikuandmete töötlemisel. 

(11) Kuna liikmesriigid ei suuda täiel määral saavutada käesoleva määruse eesmärki, milleks on 

liikmesriikides sõidukite registreerimistunnistuste väljaandmise eest vastutavatele 

teenistustele SISile juurdepääsu andmine, et lihtsustada nende direktiivist 1999/37/EÜ 

tulenevate ülesannete täitmist, ning seda on SISi kui ühise infosüsteemi olemuse tõttu 

võimalik saavutada ainult ühenduse tasandil, võib ühendus võtta meetmeid kooskõlas 

asutamislepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuspõhimõttega. Kõnealuses artiklis 

sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus nimetatud 

eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale.

                                                 
1 EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31. Direktiivi on muudetud määrusega (EÜ) nr 1882/2003 

(ELT L 284, 31.10.2003, lk 1). 
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(12) Liikmesriikidel peaks olema piisavalt aega käesoleva määruse kohaldamiseks vajalike 

praktiliste meetmete võtmiseks. 

(13) Islandi ja Norra puhul kujutab käesolev määrus endast nende Schengeni acquis’ sätete 

edasiarendamist, mis on seotud nõukogu 17. mai 1999. aasta otsuse 1999/437/EÜ (Euroopa 

Liidu Nõukogu ning Islandi Vabariigi ja Norra Kuningriigi vahel nimetatud kahe riigi 

Schengeni acquis’ rakendamises, kohaldamises ja edasiarendamises osalemise kohta 

sõlmitud lepingu teatavate rakenduseeskirjade kohta)1 artikli 1 punktis g osutatud 

valdkonnaga. 

(14) Käesolevas määruses austatakse põhiõigusi ja peetakse kinni iseäranis Euroopa Liidu 

põhiõiguste hartaga tunnustatud põhimõtetest. 

(15) Käesolev määrus kujutab endast õigusakti, mis tuleneb Schengeni acquis’st või on sellega 

muul moel seotud 2003. aasta ühinemisakti artikli 3 lõike 2 tähenduses, 

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE: 

 

Artikkel 1 

1990. aasta Schengeni konventsiooni IV jaotisesse lisatakse järgmine artikkel: 

                                                 
1 EÜT L 176, 10.7.1999, lk 31. 
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“Artikkel 102a 

1. Olenemata artikli 92 lõikest 1, artikli 100 lõikest 1, artikli 101 lõigetest 1 ja 2, 

artikli 102 lõigetest 1, 4 ja 5 on nõukogu 29. aprilli 1999. aasta direktiivis 1999/37/EÜ 

sõidukite registreerimisdokumentide kohta* nimetatud liikmesriikide teenistustel, kes 

vastutavad sõidukite registreerimistunnistuste väljaandmise eest, õigus juurdepääsule 

järgmistele Schengeni infosüsteemi sisestatud andmetele, kui selle ainus eesmärk on 

kontrollida, kas neile registreerimiseks esitatud sõidukid on varastatud, ebaseaduslikult 

omastatud või kaotatud: 

a) andmed varastatud, ebaseaduslikult omastatud või kaotatud mootorsõidukite kohta, 

mille mootori töömaht on üle 50 cm3; 

b) andmed varastatud, ebaseaduslikult omastatud või kaotatud haagiste ja haagiselamute 

kohta, mille tühimass on üle 750 kg; 

c) andmed varastatud, ebaseaduslikult omastatud, kaotatud või kehtetuks tunnistatud 

sõidukite registreerimistunnistuste ja sõidukite numbrimärkide kohta. 

Kui lõikest 2 ei tulene teisiti, reguleeritakse iga liikmesriigi siseriikliku õigusega nende 

teenistuste juurdepääsu nendele andmetele. 

2. Lõikes 1 osutatud teenistustel, mis on riiklikud teenistused, on õigus vahetult otsida 

samas lõikes osutatud Schengeni infosüsteemi sisestatud andmeid. 
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Lõikes 1 nimetatud teenistustel, mis ei ole riiklikud teenistused, on õigus juurdepääsule samas 

lõikes nimetatud Schengeni infosüsteemi sisestatud andmetele ainult artikli 101 lõikes 1 

osutatud asutuse vahendusel. Nimetatud asutusel on õigus vahetult otsida andmeid ja edastada 

need nimetatud teenistustele. Asjaomased liikmesriigid tagavad, et asjaomased teenistused ja 

nende töötajad on kohustatud austama neile asutuste poolt edastatud andmete lubatavale 

kasutamisele seatud mis tahes piiranguid. 

3. Artikli 100 lõiget 2 ei kohaldata otsingule, mis on tehtud kooskõlas käesoleva artikliga. 

Info edastamist lõikes 1 osutatud teenistustelt politsei- või kohtuorganitele Schengeni 

infosüsteemis tehtud otsingu tulemusena ilmnenud kuriteo kahtluse korral reguleeritakse 

siseriikliku õigusega. 

__________ 
* ELT L 138, 1.6.1999, lk 57. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 

2003/127/EÜ (ELT L 10, 16.1.2004, lk 29).” 

 

Artikkel 2 

1. Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu 

Teatajas. 

2. Määrust hakatakse kohaldama ……...∗ 

3. Nendes liikmesriikides, kus Schengeni acquis' SISi käsitlevaid sätteid veel ei kohaldata, 

hakatakse käesolevat määrust kohaldama kuus kuud pärast kuupäeva, mil nimetatud sätted 

jõustuvad nende liikmesriikide jaoks, nagu on täpsustatud kohaldatava menetluse kohaselt selleks 

vastu võetud nõukogu ...... otsuses ...... 

                                                 
∗ Kuus kuud pärast käesoleva määruse avaldamist. 
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4. Käesoleva määruse sisu muutub Norra jaoks siduvaks 270 päeva pärast selle avaldamist 

Euroopa Liidu Teatajas. 

5. Olenemata Norra ja Islandi Schengeniga ühinemise lepingu1 artikli 8 lõike 2 punktis c 

sätestatud teatamisnõuetest, peab Norra teatama nõukogule ja komisjonile enne lõikes 4 nimetatud 

kuupäeva, et põhiseadusest tulenevad nõuded käesoleva määruse sisu siduvaks muutmiseks on 

täidetud. 

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides. 

 

Brüssel, 

 

 Euroopa Parlamendi nimel Nõukogu nimel 

 president eesistuja 

 

 

    
 
 

                                                 
1  EÜT L 176, 10.7.1999, lk 36. 
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SISSEJUHATUS 

 

1. Komisjon edastas 3. septembril 2003. aastal nõukogule ettepaneku Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määruse kohta, millega muudetakse ühispiiridel kontrolli järkjärgulise kaotamise 

kohta 14. juunil 1985. aastal sõlmitud Schengeni lepingu rakenduskonventsiooni osas, mis 

käsitleb liikmesriikides sõidukite registreerimistunnistuste väljaandmise eest vastutavate 

teenistuste juurdepääsu Schengeni infosüsteemile. 

 

2. Coreper kinnitas kõnealuse määruse eelnõud käsitleva poliitilise kokkuleppe 9. novembril 

2004. Pärast juriidilist/keelelist läbivaatamist võttis nõukogu 22. detsembril 2004. aastal vastu 

ühise seisukoha.  

 

MUUDATUSED 

 

3. Parlament esitas oma arvamuse 11. aprillil 2004, tehes 10 muudatusettepanekut2. 

 

4. Kõik parlamendi poolt esitatud komisjonile vastuvõetavad muudatusettepanekud (muudatused 

nr. 1, 2, 3, 5, 6 ja 7) on teksti lisatud.  Samuti on ühisesse seisukohta kaasatud muudatus 8, 

mis on kuulutatud komisjoni poolt mittevastuvõetavaks3, kuid mille suhtes on komisjoni 

talitused teatanud, et kõnealune muudatus on vastuvõetav. 

 

4. Ülejäänud muudatused (muudatused 4, 10 ja 11), mis ei olnud komisjonile vastuvõetavad, ei 

ole ühisesse seisukohta kaasatud, kuna arvestatakse, et määruse senine eelnõu ei ole 

kõnealuste sätete jaoks õige ja piisav õiguslik alus. 

 

                                                 
1 ELTs seni avaldamata. 
2 Parlamendi esimese lugemise tulemus on esitatud dokumendis 7965/04 CODEC 485 SIRIS 

49 COMIX 231. 
3 Vt. dokumenti 7965/04 CODEC 485 SIRIS 49 COMIX 231. 
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5. Siiski on nõukogu muudatuse 4 suhtes teadlik asjaolust, et määruse senises eelnõus 

eeldatakse, et nõukogu otsuse eelnõu asjakohased sätteid osade Schengeni infosüsteemi uute 

funktsioonide, sealhulgas terrorismivastase võitluse kohta hakatakse kohaldama enne määruse 

jõustumist. Kuna nõukogu otsuse eelnõu suhtes on saavutatud kokkulepe ning enne kõnealuse 

otsuse eelnõu vastuvõtmist tuleb tühistada üksnes üks rahuldamata parlamentaarne 

reservatsioon, soovib nõukogu säilitada senise teksti. Kõnealune küsimus vaadatakse veel 

hoolikalt läbi teisel lugemisel, pidades silmas eespool nimetatud nõukogu otsuse eelnõu osas 

selleks ajaks tehtud edusamme. 
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to : Coreper / Council 
No. prev. doc.: 14238/04 SIRIS 120 CODEC 1205 COMIX 663 

13824/04 SIRIS 112 CODEC 1150 COMIX 638 
12205/03 SIRIS 75 CODEC 1195 COMIX 524 

Subject: Adoption of a Common Position of the Council with a view to the adoption of a: 
 Regulation of the European Parliament and of the Council amending the 

provisions of the Convention implementing the Schengen Agreement of 
14 June 1985 on the gradual abolition of checks at common borders as 
regards access to the Schengen Information System by the services in the 
Member States responsible for issuing registration certificates for vehicles 

 
 
1. On 3 September 2003, the Commission forwarded the above proposal to the Council, based 

on Article 71(1)(d) EC Treaty.  

 

2. The European Parliament has delivered its opinion on 1 April 2004, the European Economic 

and Social Committee has delivered its opinion on 31 March 2004. The Committee of the 

Regions has not given an Opinion.  

 

3. On 9 November 2004, Coreper reached unanimous political agreement on the text of the 

Council Common Position on the above proposal.  
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3. The text has undergone the appropriate jurist-linguist scrutiny and is set out in document 

14238/04 SIRIS 120 CODEC 1205 COMIX 663. The statement of reasons is added to this 

document.  

 

4. Coreper is invited to request the Council  

- to adopt the Council Common Position on the draft Regulation, as well as the statement of 

the Council's reasons, as set out in document 14238/04 SIRIS 120 CODEC 1205 COMIX 

663 + ADD 1 

- to take note of the declaration contained in Annex, to be entered in the minutes of the 

Coucil adopting the Common Position.  
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ANNEX 

 

 

DECLARATION BY THE AUSTRIAN AND GERMAN DELEGATIONS 

 

Germany and Austria would point out that in their view, as far as its context, content and aim are 

concerned, the legal act relating to access to the Schengen Information System by the services in the 

Member States responsible for issuing registration certificates for vehicles is to be classified as 

police and judicial cooperation under Title VI of the Treaty on European Union and that its legal 

basis should have been Article 30(1)(a)and (b) of the TEU.  The adoption of this legal act does not 

constitute a precedent for future legal acts. 
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EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON 

Brüssel, 10.01.2005 
KOM(2005) 3 lõplik 

2003/0198 COD 

  

KOMISJONI TEATIS 
EUROOPA PARLAMENDILE 

 
vastavalt EÜ asutamislepingu artikli 251 lõike 2 teisele lõigule, 

 
mis käsitleb 

nõukogu ühisseisukohta seoses ettepaneku vastuvõtmisega Euroopa parlamendi ja 
nõukogu määruse kohta, millega muudetakse ühispiiridel kontrolli järkjärgulise 
kaotamise kohta 14. juunil 1985. aastal sõlmitud Schengeni lepingu rakendamise 

konventsiooni liikmesriikides sõidukite registreerimistunnistuste väljaandmise eest 
vastutavate teenistuste juurdepääsu osas Schengeni infosüsteemile 



 

ET 2   ET 

2003/0198 COD 

KOMISJONI TEATIS 
EUROOPA PARLAMENDILE 

 
vastavalt EÜ asutamislepingu artikli 251 lõike 2 teisele lõigule, 

 
mis käsitleb 

nõukogu ühisseisukohta seoses ettepaneku vastuvõtmisega Euroopa parlamendi ja 
nõukogu määruse kohta, millega muudetakse ühispiiridel kontrolli järkjärgulise 
kaotamise kohta 14. juunil 1985. aastal sõlmitud Schengeni lepingu rakendamise 

konventsiooni liikmesriikides sõidukite registreerimistunnistuste väljaandmise eest 
vastutavate teenistuste juurdepääsu osas Schengeni infosüsteemile 

1. TAUSTTEAVE 

Ettepaneku edastamine Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(dokument KOM(2003) 510 rev 1 – 2003/0198 COD – rev 1): 

3. september 2003 

Majandus- ja sotsiaalkomitee arvamus: 25. veebruar 2004 

Euroopa Parlamendi arvamus esimesel lugemisel: 1. aprill 2004 

  

Ühisseisukoha vastuvõtmine: 22. detsember 2004 

2. SISSEJUHATUS 

(1) Komisjon edastas 3. septembril 2003. aastal nõukogule ettepaneku Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega muudetakse ühispiiridel kontrolli 
järkjärgulise kaotamise kohta 14. juunil 1985. aastal sõlmitud Schengeni lepingu 
rakendamise konventsiooni sätteid liikmesriikides sõidukite registreerimistunnistuste 
väljaandmise eest vastutavate asutuste ja teenistuste juurdepääsu osas Schengeni 
infosüsteemile. 

(2) Ettepaneku üldeesmärk on muuta Schengeni konventsiooni, et parandada 
liikmesriikidevahelist koostööd ja selle kaudu ka siseturu toimimist. Erieesmärgid on 
järgmised: esiteks aitab käesolev ettepanek rakendada ühist transpordipoliitikat, 
tagades liikmesriikidele täiendavad töövahendid, et abistada neid sõidukite 
ümberregistreerimisel ja selle kaudu ka teises liikmesriigis väljaantud sõiduki 
registreerimistunnistuste vastastikusel tunnustamisel. Teiseks tähendab käesolev 
ettepanek Schengeni acquis' arendamist nõukogu otsuse 1999/436/EÜ1 tähenduses. 

                                                 
1 Nõukogu otsus 1999/436/EÜ, 20. mai 1999, millega määratakse kooskõlas Euroopa Ühenduse 

asutamislepingu ja Euroopa Liidu lepingu asjakohaste sätetega kindlaks iga Schengeni acquis'd 
moodustava sätte või otsuse õiguslik alus, EÜT L 176, 10.7.1999, lk 17–30. 



 

ET 3   ET 

Ettepanekuga edendatakse konkreetselt mitmeid muid Schengeni acquis’ 
arendamisega seotud algatusi, mille eesmärk on parandada Schengeni infosüsteemi 
toimimist. Kolmandaks aitab ettepanek saavutada Tamperes kokku tulnud Euroopa 
Ülemkogul sõnastatud eesmärke, eelkõige eesmärki, mille kohaselt „tuleks 
liikmesriikide pädevate asutuste vahelist koostööd piiriülese kuritegevuse uurimisel 
maksimaalselt ära kasutada“ ja mis on toodud IX peatüki „Kuritegevuse vastase 
koostöö süvendamine“ C osa „Kuritegevuse vastane võitlus Euroopa Liidus“ lõikes 
43. 

3. MUUDATUSED 

(1) Parlament esitas oma arvamuse 1. aprillil 2004. aastal ja tegi kümme 
muudatusettepanekut.2  

(2) Teksti on lisatud kõik parlamendi tehtud ja komisjonile vastuvõetavad 
muudatusettepanekud (1., 2., 3., 5., 6. ja 7. muudatus). Samuti sisaldub ühisseisukohas 
8. muudatus.  

(3) Muid komisjonile vastuvõetamatuid muudatusi (4., 10. ja 11. muudatus) ei ole 
ühisseisukohta lisatud, kuna leitakse, et praegune määruse eelnõu ei taga kõnesolevate 
sätete jaoks nõuetekohast ega piisavat õiguslikku alust.  

(4) Komisjon kinnitab nõukogu tehtud täiendavad muudatused, eelkõige järgmised 
muudatused: „või kehtetuks tunnistatud“ preambuli põhjenduses 6, põhjenduste 7 ja 
15 muudatused, „või kehtetuks tunnistatud“ artikliga 1 lisatud artikli 102a lõike 1 
punktis c, „ja edastab need kõnealustele teenistustele“ artikliga 1 lisatud artikli 102a 
lõikes 2 ning artikli 2 lõigete 3, 4 ja 5 muudatused. 

4. JÄRELDUSED 
Nõukogu võttis ühisseisukoha ametlikult ühehäälselt vastu 22. detsembrl 2004. aastal. 

Komisjon toetab kõnealust ühisseisukohta. 

                                                 
2 Parlamendi esimese lugemise tulemused on esitatud dokumendis 7965/04 CODEC 485 SIRIS 49 

COMIX 231. 




