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peatükk 
SÕIDUSOODUSTUSED  

§ 25. Sõidusoodustuse mõiste  

(1) Sõidusoodustus on teatava kategooria sõitjale seadusega või seaduse alusel kehtestatud korras 
antud õigus: 
1) sõita ühissõidukis tasuta või osalise tasu eest; 
2) sõita ühissõidukis täishinna eest ning saada enne või hiljem osalist või täielikku rahalist hüvitist.  

(2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 nimetatud sõidusoodustusele õigust omav isik peab 
ühissõiduki juhi või muu kontrollimisõigusega ametiisiku nõudmisel esitama sõidusoodustuse õigust 
tõendava dokumendi.  

§ 27. Tasuta sõit riigisisesel liiniveol  

(1) Riigisisesel liinil (kaasa arvatud kommertsliin) raudtee-, maantee- ja veeliikluses on vedaja 
kohustatud tasuta vedama: 
1) eelkooliealisi lapsi; 
2) puudega lapsi, sügava puudega 16-aastaseid ja vanemaid isikuid ning sügava või raske 
nägemispuudega isiku saatjat või nägemispuudega isikut saatvat juhtkoera; 
[RT I 2006, 55, 405 – jõust. 1.01.2007]  

3) Vabadussõja veterane.  

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kategooria sõitjate tasuta sõitu vedajale ei hüvitata.  

§ 28. Kommertsliiniveol kehtivad sõidusoodustused  

(1) Päevases õppevormis põhiharidust või üldkeskharidust või täiskoormusega kutsekeskharidust 
omandavale õpilasele või täiskoormusega põhihariduse nõudeta või põhihariduse baasil kutseõpet 
läbivale õpilasele (edaspidi õpilane) hüvitatakse kommertsliinil sõidu kulu riigieelarvest 
sõidusoodustuseks eraldatud rahaliste vahendite arvelt kuni 100 protsenti pileti täishinnast. 
Sõidukulu iga-aastase hüvitamise ulatuse määrab Vabariigi Valitsus.  

[RT I 2007, 4, 17 – jõust. 29.01.2007]  

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 käsitletud sõidukulu hüvitamise korra kehtestab Vabariigi 
Valitsus.  

(3) Valla- ja linnavolikogu võivad käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud hüvitise määra 
suurendada oma eelarvest. 
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§ 29. Avalikul liiniveol kehtivad sõidusoodustused  

(1) Avalikul liiniveol antakse maantee- ja veeliikluses ning raudteeliikluses linnasisesel või muul 
riigisisesel rongiliinil, kui sõitja sõidu lähte- ja sihtpunkt asuvad ühe linna piires, õpilasele, sügava 
puudega isiku saatjale, puudega lapse saatjale ja Vabadussõja veterani saatjale sõidusoodustust 
kuni 50 protsenti pileti täishinnast. Iga-aastase sõidusoodustuse ulatuse määrab: 
1) teeliikluses valla- ja linnavolikogu valla- või linnaliinile ning maavanem maakonnaliinile; 
2) veeliikluses majandus- ja kommunikatsiooniminister käesoleva seaduse § 15 lõike 1 punktis 3 
nimetatud laeva-, väikelaeva- ja parvlaevaliinile; 
3) raudteeliikluses linnavolikogu käesoleva seaduse § 15 lõike 2 punktis 1 nimetatud rongiliinile.  

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud soodustus kaetakse toetuste arvel, mis on sellele 
avalikule liiniveole eraldatud linna- või vallaeelarvest või riigieelarvest käesoleva seaduse § 15 
kohaselt.  

(3) Valla- ja linnavolikogu võivad lisaks käesoleva seaduse §-s 27 ning käesoleva paragrahvi 
lõikes 1 sätestatule kehtestada avalikul liiniveol oma eelarvest sõidusoodustusi veel teatava 
kategooria sõitjatele, samuti suurendada sõidusoodustuse määra.  

(4) Valla- ja linnavolikogu võivad avalikule liiniveole riigieelarvest eraldatud toetuste arvel anda 
sõidusoodustusi nende määratud teatud kategooria sõitjatele või lisaks käesoleva paragrahvi 
lõikes 1 sätestatud määrale üksnes siis, kui see on kooskõlastatud riigiasutusega, kelle kaudu 
liinivedu riigieelarvest toetatakse.  

(5) Avalikul liiniveol hüvitatakse käesoleva seaduse § 15 lõike 1 punktis 1 nimetatud rongiliinil ja § 
15 lõike 1 punktis 4 nimetatud lennuliinil õpilasele sõidukulu riigieelarvest sõidusoodustuseks 
eraldatud rahaliste vahendite arvel kuni 50 protsenti pileti täishinnast. Sõidukulu iga-aastase 
hüvitamise ulatuse määrab ja hüvitamise korra kehtestab Vabariigi Valitsus.  

 

§ 30. Vedaja antavad sõidusoodustused  

(1) Avalikul liiniveol võib vedaja anda lisaks käesoleva seaduse §-des 27 ja 29 nimetatud isikutele 
sõidusoodustusi ka teistele sõitjatele või suurendada soodustuse määra üksnes teise lepingupoole 
loal.  

(2) Rahvusvahelisel liiniveol võib vedaja anda soodustusi, järgides Eesti Vabariigi välislepingutest 
tulenevaid nõudeid.  

(3) Kommertsliiniveol ja taksoveol vedaja antud soodustused hüvitamisele ei kuulu.  
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8. peatükk 
SÕITJATEVEO TEGEVUSLUBA, SÕIDUKIKAART JA LIINILUBA TEELIIKLUSES 

[RT I 2003, 71, 471 – jõust. 24.11.2003]  

§ 31. Sõitjateveo tegevusluba ja sõidukikaart  

(1) Teeliikluses korraldatava sõitjateveo tegevusloana (edaspidi tegevusluba) käsitatakse 
ühistranspordiluba ja taksoveoluba.  

(2) Ühistranspordiluba tõendab vedaja õigust: 
1) korraldada riigisisest juhuvedu; 
2) taotleda õigust korraldada liinivedu käesoleva seaduse §-s 32 nimetatud liiniloa või lepingu 
alusel; 
3) taotleda õigust korraldada rahvusvahelist vedu käesoleva seaduse § 48 alusel.  

(3) Taksoveoluba tõendab vedaja õigust korraldada taksovedu.  

(4) Sõidukikaart on tegevusloa alusel vedajale väljastatav dokument, mis tõendab vedaja õigust 
kasutada sõidukikaardile kantud sõidukit nimetatud tegevusloaga lubatud sõitjateveol. Sõidukikaart 
antakse riigisiseseks või rahvusvaheliseks sõitjateveoks. Rahvusvaheline sõidukikaart annab ka 
riigisisese sõitjateveo õiguse.  

[RT I 2003, 71, 471 – jõust. 24.11.2003]  

§ 32. Liiniveo korraldamise õigust tõendavad dokumendid  

(1) Liiniluba tõendab vedaja õigust korraldada kommertsliinivedu (kaasa arvatud eriotstarbeline) 
liiniloale märgitud liinil.  

(2) Avaliku teenindamise leping tõendab vedaja õigust korraldada avalikku liinivedu (kaasa arvatud 
eriotstarbeline) ühel või mitmel liinil või teatava liinivõrgu ulatuses.  

(3) Vedaja ja tellija sõlmitud eriotstarbelise kommertsliiniveo leping tõendab vedaja õigust 
korraldada eriotstarbelist kommertsliinivedu ühel või mitmel liinil 

§ 33. Tegevusloa, sõidukikaardi ja liiniveo korraldamise õigust tõendava dokumendi 
kohustuslikkus  

(1) Tasu eest korraldatav sõitjatevedu on tegevusloa ja sõidukikaardita keelatud.  

(2) Liinivedu (kaasa arvatud ajutine liinivedu) on käesoleva seaduse §  32 lõigetes 1-3 nimetatud 
dokumendita keelatud.  

(3) Tasu eest korraldatav sõitjatevedu, mis oma laadilt on võrreldav liiniveoga ja mille eesmärk on 
osutada teenust liiniveo kasutajatele, on käesoleva seaduse §  32 lõigetes 1-3 nimetatud 
dokumendita keelatud.  

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=642731
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§ 35. Nõuded tegevusloa taotlejale või loa omanikule ning vedude eest vastutavale 
isikule  

(1) Tegevusluba antakse isikule, kes vastab käesolevas paragrahvis esitatud nõuetele.  

(2) Tegevusloa taotlejal või loa omanikul peab olema hea majandusseisund.  

(3) Tegevusloa omaniku registreeritud tegevusala peab olema ühistransporditeenuse osutamine või 
seda hõlmav muu tegevus transpordi valdkonnas.  

(4) Tegevusloa taotleja või selle omanik peab määrama vedude eest vastutava isiku, kes korraldab 
vedusid ning vastab käesoleva seaduse §-des 37 ja 38 sätestatud nõuetele. Vedaja võib määrata 
mitu vedude eest vastutavat isikut.  

(41) Tegevusloa omanik teavitab tegevusloa andjat ja rahvusvahelise sõitjateveo korraldamise 
õiguse korral ka Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi 15 kalendripäeva jooksul uue 
vedude eest vastutava isiku määramisest ning esitab dokumendid isiku määramise ja ametialase 
pädevuse kohta.  

(42) Tegevusloa omanik võib ajutiselt, kuid mitte üle kuue kuu, tegutseda vedude eest vastutava 
isikuta, kui sellise olukorra on põhjustanud nimetatud isiku pikaajaline töövõimetus või surm.  

(43) Tegevusloa taotleja või selle omanik peab vastama hea maine nõudele. Käesoleva seaduse 
mõistes peetakse isiku mainet heaks, kui teda ei ole seoses varasema majandustegevusega 
viimase kolme aasta jooksul üle kahe korra karistatud maksu- ja tollikorraldust, hinnakujundust, 
tarbijakaitset ning töö- ja puhkeaega reguleerivate õigusaktide nõuete rikkumise eest või 
käesolevas seaduses ettenähtud tegevusloa või sõidukikaardita veo korraldamise või riiklikku 
registrisse andmete esitamise korra rikkumise eest ning kui tema vedude eest vastutav isik vastab 
käesoleva seaduse §-ga 37 kehtestatud nõuetele.  

(44) Füüsilisest isikust tegevusloa taotleja või selle omaniku mainet peetakse heaks, kui ta lisaks 
käesoleva paragrahvi lõikes 43 sätestatule vastab käesoleva seaduse §-ga 37 sätestatud nõuetele.  

(5) Vedude eest vastutav isik peab olema teovõimeline hea mainega isik, kes on ametialaselt 
pädev korraldama sõitjatevedu ning on vastutav tegevusloa omaniku juures töökorralduse, 
töötasustamise, veokorralduse, töö- ja puhkeaja reguleerimise, liiklusohutuse, sõidukiohutuse ja 
keskkonnakaitse eest. Isik võib olla vedude eest vastutavaks isikuks ainult ühe vedaja juures.  

(6) Tegevusloa andjal on õigus tegevusloa kehtivusaja jooksul vajaduse korral kontrollida 
tegevusloa omaniku vastavust käesoleva paragrahvi nõuetele. Tegevusloa omanik peab sellist 
kontrolli võimaldama.  

[RT I 2003, 71, 471 – jõust. 24.11.2003]  
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§ 36. Tegevusloa taotleja ja loa omaniku majandusseisund  

(1) Tegevusloa taotleja või loa omaniku majandusseisund on hea, kui ta käesoleva paragrahvi 
lõikes 2 loetletud andmetele tuginedes tõestab, et tal on ettevõtluse alustamiseks ja vedude 
nõuetekohaseks korraldamiseks vajalik rahaline seis.  

(2) Rahalist seisu hinnates võetakse arvesse aastaaruanded. Aastaaruannete puudumise korral 
võetakse arvesse: 
1) raha pangakontol ja muud rahalised vahendid ning võlgnevused ja laenud; 
2) majandustegevuse stabiilsuse tagamiseks ettenähtud vara ja muu vara; 
3) sõidukite, kinnistute, seadmete ja varustuse ostukulud või esimesed sissemaksed ja käibekapital 
ning muud kulud.  

(3) Ühistranspordiloa omanikul peab esimese sõiduki kohta, millele ta taotleb sõidukikaarti või 
millele see kaart on juba antud, olema vara vähemalt 140 000 krooni väärtuses, iga järgmise 
sõiduki korral on see summa vähemalt 80 000 krooni. Omavahendite olemasolu tõendamiseks 
esitab ühistranspordiloa omanik sõidukikaardi andjale järgmised dokumendid: 
1) juriidilisest isikust vedaja esitab oma varade ja kohustuste auditeeritud seisu, mille 
fikseerimisest ei või olla möödunud rohkem kui 12 kuud. Samal eesmärgil tunnustab sõidukikaardi 
andja panga või muu asjakohaste volitustega asutuse kinnitust või tõendit kas garantiikirjana või 
muul samaväärsel viisil antud kinnituse või tõendina; 
2) füüsilisest isikust vedaja esitab panga või muu asjakohaste volitustega asutuse kinnituse või 
tõendi kas garantiikirja või muul samaväärsel viisil antud kinnituse või tõendina. Samal eesmärgil 
võib vedaja esitada oma varade ja kohustuste auditeeritud seisu, mille fikseerimisest ei või olla 
möödunud rohkem kui 12 kuud.  

[RT I 2003, 71, 471 – jõust. 24.11.2003]  

§ 37. Vedude eest vastutava isiku maine 

Vedude eest vastutava isiku mainet peetakse heaks, kui: 
1) teda ei ole karistatud kuriteo eest või kui karistuse ärakandmisest või täitmisest on möödunud 
vähemalt kolm aastat; 
2) teda ei ole viimase kolme aasta jooksul karistatud liiklusalaste õigusaktide nõuete sellise 
rikkumise eest, mille eest on ette nähtud mootorsõiduki juhtimise õiguse äravõtmine või 
juhtimisõiguse peatamine; 
3) teda ei ole kahe aasta jooksul ametialase tegevusega seoses karistatud üle kahe korra väärteo 
eest veokorralduse, ühissõidukijuhi töö- ja puhkeaja reguleerimise, liiklusohutuse, sõidukiohutuse 
või keskkonnakaitse valdkonnas või kui viimase karistuse täitmisest on möödunud üle ühe aasta; 
4) ta ei ole oma tegevuse või tegevusetusega põhjustanud vedajale rohkem kui kahe ettekirjutuse 
tegemist tegevusloa andja poolt või kui viimase ettekirjutuse tegemisest on möödunud üle ühe 
aasta; 
5) ta ei ole oma tegevuse või tegevusetusega põhjustanud käesoleva seaduse § 35 lõikes 43 
nimetatud rikkumisi, mille eest on karistatud vedajat, või kui sellise karistuse täitmisest on 
möödunud üle kolme aasta; 
6) ta ei ole oma tegevuse või tegevusetusega põhjustanud tegevusloa kehtetuks tunnistamist või 
kui sellisest kehtetuks tunnistamisest on möödunud üle viie aasta.  

[RT I 2003, 71, 471 – jõust. 24.11.2003]  
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§ 38. Vedude eest vastutava isiku ametialane pädevus  

(1) Vedude eest vastutavat isikut peetakse pädevaks, kui ta on Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeeriumi tunnustatud õppeasutuses läbinud vedude eest vastutava isiku 
koolituskursuse ja sooritanud kursuse kirjaliku lõpueksami.  

(2) Vedude eest vastutava isiku koolituskursust ei pea läbima isik, kes on vähemalt viis aastat 
olnud vedaja sõitjateveo korraldaja ja on sooritanud käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud 
koolituskursuse kirjaliku lõpueksami.  

(3) Taksoveo eest vastutavat isikut peetakse pädevaks, kui ta on Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeeriumi tunnustatud õppeasutuses läbinud taksovedude eest vastutava 
isiku koolituskursuse ja sooritanud kursuse kirjaliku lõpueksami.  

(4) Taksoveo eest vastutava isiku koolituskursust ei pea läbima isik, kes on vähemalt viis aastat 
olnud vedaja sõitjateveo korraldaja ja on sooritanud käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud 
koolituskursuse kirjaliku lõpueksami.  

(5) Vedude eest vastutava isiku koolituskursust ei ole vaja läbida ega lõpueksamit sooritada isikul, 
kellel on kõrgkoolidiplom, mis tõendab piisavaid teadmisi koolituskursuse õppekavas loetletud 
ainetes.  

(6) Majandus- ja kommunikatsiooniminister kinnitab vedude eest vastutava isiku 
kvalifikatsiooninõuded, koolituskursuse õppekava, koolitustunnistuse vormi ning kõrgkoolide ja 
nendes ettevalmistatavate erialade loetelu, mille lõpetajale antud kõrgkoolidiplom vastab käesoleva 
paragrahvi lõikes 5 sätestatule.  

[RT I 2003, 71, 471 – jõust. 24.11.2003]  

§ 43. Tegevusloa, sõidukikaardi ja liiniloa kehtimine  

(1) Bussi-, trammi- ja trollibussiveo ühistranspordiluba antakse viieks aastaks, kui loa taotleja ei 
soovi seda lühemaks ajaks.  

(2) Taksoveoluba antakse esmakordselt kaheks aastaks ja järgmistel kordadel viieks aastaks, kui 
loa taotleja ei soovi seda lühemaks ajaks.  

(3) Sõidukikaart kehtib üksnes tegevusloa kehtivuse ajal. Sõiduki kasutamisel kasutuslepingu 
alusel ei kehti sõidukikaart kauem kui kasutuslepingu tähtaja lõppemiseni.  

(4) Kui liiniloa taotleja ei soovi bussi-, trammi- või trollibussiveo liiniluba lühemaks ajaks, antakse 
see esmakordselt kaheks aastaks ja järgmistel kordadel viieks aastaks.  

(5) Liiniluba kehtib üksnes ühistranspordiloa kehtivuse ajal. Ühistranspordiloa kehtetuks 
tunnistamise korral või loa tähtaja lõppemisel liiniloa kehtivus lõpeb. Kui ühistranspordiloa tähtaeg 
lõpeb liiniloa tähtajast varem, peab vedaja enne ühistranspordiloa tähtaja lõppemist esitama 
taotluse uue ühistranspordiloa saamiseks käesolevas seaduses ettenähtud korras.  
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§ 44. Tegevusloa, liiniloa ja sõidukikaardi andmed  

(1) Bussiveoks antavale ühistranspordiloale märgitakse vedaja nimi, registreeritud asukoht ja 
registrikood, loa andja nimetus, loa number, loa andmise kuupäev ning loa kehtimise aeg.  

(2) Taksoveoloale märgitakse vedaja nimi, registreeritud asukoht ja registrikood, loa andja 
nimetus, loa number, loa andmise kuupäev, loa kehtimise aeg ning vedaja põhiline 
teeninduspiirkond.  

(3) Sõidukikaardile märgitakse vedaja nimi, registreeritud asukoht ja registrikood, tegevusloa 
number, sõiduki mark, mudel, registreerimismärk ja istekohtade arv, sõiduki omaniku nimi, 
sõidukikaardi andja nimetus ning kaardi andmise kuupäev ja kehtimise aeg. Takso sõidukikaardile 
kantakse ka vedaja põhiline teeninduspiirkond.  

(4) Trammi- ja trollibussiveoks antava ühistranspordiloa ja sõidukikaardi andmete loetelu ning loa 
ja kaardi vormi kehtestab lube andev linnavolikogu.  

(5) Bussiveoks antavale liiniloale märgitakse vedaja nimi, registreeritud asukoht ja registrikood, 
liini nimetus ning liini alg- ja lõpp-punkt, loa andja nimetus, loa number, loa andmise kuupäev, loa 
kehtimise aeg ja vajaduse korral sõiduki sõitjakohtade arv.  

(6) Käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 nimetatud vedaja põhiliseks teeninduspiirkonnaks on 
registreerimisjärgse omavalitsusüksuse haldusterritoorium või selle osa. Teeninduspiirkonnaks võib 
omavalitsusorganite omavahelisel kokkuleppel olla ka teise omavalitsusüksuse haldusterritoorium.  

(7) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1, 2 ja 5 nimetatud lubade ning lõikes 3 nimetatud sõidukikaardi 
vormi kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister.  

[RT I 2003, 71, 471 – jõust. 24.11.2003]  

§ 45. Vedaja veokohustus 

(1) Liiniloa omanik on kohustatud korraldama liiniloale märgitud vedu liiniloa andja kinnitatud 
sõiduplaani alusel.  

(2) Riigisisese kommertsliiniveo korral on liiniloa omanik kohustatud alustama liiniloale märgitud 
vedu liiniloa väljastamise päevast arvates 15 kalendripäeva jooksul.  

(3) Rahvusvahelise kommertsliiniveo korral on liiniloa omanik kohustatud alustama liiniloale 
märgitud vedu liiniloa väljastamise päevast arvates 90 kalendripäeva jooksul.  

(4) Liiniloa andja ja liiniloa omaniku vastastikusel kokkuleppel võib liiniloale märgitud veo 
alustamise tähtpäeva määrata ka hilisemaks kuupäevaks.  

[RT I 2003, 71, 471 – jõust. 24.11.2003]  
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§ 46. Tegevusloa, sõidukikaardi ja liiniloa kehtivuse peatamine ning nende kehtetuks 
tunnistamine  

(1) Tegevusloa andja võib loa omanikule teha puuduste kõrvaldamiseks ettekirjutuse või ta võib 
tegevusloa või selle alusel antava sõidukikaardi kindlaksmääratud ajaks peatada või tunnistada 
kehtetuks, kui: 
1) loa omaniku tegevuses ilmnevad käesoleva seaduse § 41 lõike 1 punktides 1–5 nimetatud 
asjaolud või 
2) loa omanik või tema juures töölepingu või muul lepingulisel alusel töötav ühissõidukijuht ei täida 
ametialases tegevuses teeseaduse, töö- ja puhkeaja seaduse, liiklusseaduse või käesoleva seaduse 
või nende alusel vastuvõetud õigusaktidega kehtestatud nõudeid.  

(2) Liiniloa andja võib loa omanikule teha puuduste kõrvaldamiseks ettekirjutuse või ta võib liiniloa 
kindlaksmääratud ajaks peatada või tunnistada kehtetuks, kui loa omanik: 
1) või tema juures töölepingu või muul lepingulisel alusel töötav ühissõidukijuht ei täida 
ametialases tegevuses teeseaduse, töö- ja puhkeaja seaduse, liiklusseaduse või käesoleva seaduse 
või nende alusel vastuvõetud õigusaktidega kehtestatud nõudeid või 
2) ei ole alustanud tegevust sõiduplaaniga ettenähtud ajal või ei ole korraldanud vedu regulaarselt.  

(3) Kui tegevusloa andja tunnistab kehtetuks kommertsliinivedu korraldava vedaja 
ühistranspordiloa, peab ta kehtetuks tunnistamisest alates viie tööpäeva jooksul teatama sellest 
liiniloa andjale, kes tunnistab kehtetuks ka vedaja liiniloa.  

(4) Kui tegevusloa andja tunnistab kehtetuks avalikku liinivedu korraldava vedaja 
ühistranspordiloa, peab ta kehtetuks tunnistamisest alates viie tööpäeva jooksul teatama sellest 
asutusele, kellega on vedajal sõlmitud avaliku teenindamise leping.  

(5) Tegevusloa andja võib tegevusloa tunnistada kehtetuks ka loa omaniku enda taotlusel. Kui 
tegevusloa omanikul on liiniluba, peab ta taotlusest teatama tegevusloa andjale käesoleva 
paragrahvi lõikes 6 sätestatud tähtajal.  

(51) Sõidukikaardi andja võib sõidukikaardi tunnistada kehtetuks ka tegevusloa omaniku enda 
taotlusel.  

(6) Liiniloa andja võib liiniloa tunnistada kehtetuks ka loa omaniku enda taotlusel. Kui vedaja 
taotleb liiniloa kehtetuks tunnistamist, peab ta sellest teatama loa andjale vähemalt 90 
kalendripäeva ette.  

(7) Kui tegevusloa, sõidukikaardi või liiniloa tähtaeg on lõppenud või kui nende kehtivus on 
peatatud või kui tegevusluba, sõidukikaart või liiniluba on tunnistatud kehtetuks, tuleb dokument 
selle andjale viie tööpäeva jooksul tagastada.  

(8) Kui kontrolli tulemusel selgub, et vedaja ei vasta hea majandusseisundi nõudele, kuid tema 
tegevuse majandusnäitajad tõendavad, et ta on edaspidi suuteline hea majandusseisundi nõuet 
täitma, võib tegevusloa andja tegevusloa kehtivust mitte peatada ja lubada korraldada 
sõitjatevedu, kuid mitte kauem kui üks aasta.  

[RT I 2003, 71, 471 – jõust. 24.11.2003]  
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§ 47. Juhuveo ajutine keeld  

Kui ühistranspordiloa või liiniloa alusel korraldatav vedu on käesoleva seadusega vastuolus, võib 
tegevusloa andja luba kehtetuks tunnistamata keelata selle omanikul ajutiselt korraldada 
juhuvedu.  

§ 49. Dokumentide esitamise kohustus 

(1) Vedaja on kohustatud tagama, et ühissõidukijuht esitab politseiametnikule või muule 
kontrollimisõigusega ametiisikule kontrollimiseks järgmised dokumendid: 
1) riigisisesel kommertsliiniveol (kaasa arvatud eriotstarbeline vedu) sõidukikaardi ning kinnitatud 
sõiduplaani või selle koopia, millele on märgitud liiniloa number ja loa kehtimise aeg ning liiniloa 
andja rekvisiidid; 
2) rahvusvahelisel kommertsliiniveol (kaasa arvatud eriotstarbeline vedu) rahvusvahelise 
sõidukikaardi ning liiniloa ja kinnitatud sõiduplaani; 
3) avalikul liiniveol (kaasa arvatud eriotstarbeline vedu) sõidukikaardi ning kinnitatud sõiduplaani 
või selle koopia, millele on märgitud avaliku teenindamise lepingu number, lepingu sõlmimise 
kuupäev ja lepingu kehtimise aeg ning lepingupoolte rekvisiidid; 
4) tellija ja vedaja sõlmitud lepingu alusel korraldataval eriotstarbelisel riigisisesel 
kommertsliiniveol sõidukikaardi ning sõiduplaani või selle koopia, millele on märgitud veolepingu 
number, lepingu sõlmimise kuupäev ja lepingu kehtimise aeg ning lepingupoolte rekvisiidid; 
5) riigisisesel juhuveol sõidukikaardi; 
6) rahvusvahelisel juhuveol rahvusvahelise sõidukikaardi, rahvusvaheliste juhuvedude 
kontrolldokumendi, milles on enne veo alustamist täidetud sõiduleht, ning sõitjate siht- ja 
transiitriigi veoloa, kui selles riigis on veoluba nõutav ja kui Eesti Vabariigi välislepinguga ei ole 
sätestatud teisiti; 
7) taksoveol sõidukikaardi.  

(2) Välisriigi vedaja ühissõidukijuht on kohustatud esitama politseiametnikule või muule 
kontrollimisõigusega ametiisikule kontrollimiseks Eesti Vabariigi välislepingust või muust 
riikidevahelisest kokkuleppest tulenevad asjakohased dokumendid.  

(3) Taksoveo paremaks korraldamiseks võib valla- või linnavolikogu kehtestada takso tööaja 
graafiku sisseseadmise nõude. Graafiku kinnitamise, andmise ja kontrollimiseks esitamise korra 
kehtestab valla- või linnavalitsus.  

(4) Kui ühissõidukijuht ja vedaja on eri isikud, on ühissõidukijuht kohustatud esitama töölepingu 
või tööandja kinnitatud väljavõtte sellest. Töölepingu väljavõttesse märgitakse tööandja ja töötaja 
nimi, lepingu sõlmimise kuupäev ning lepingu kehtimise aeg.  

[RT I 2003, 71, 471 – jõust. 24.11.2003]  
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9. peatükk 
VEO ÜLDEESKIRI 

 
 

§ 52. Sõitjate bussiliiniveo, bussijuhuveo, taksoveo ja pagasiveo üldeeskiri  

(1) Sõitjate bussiliiniveo, bussijuhuveo, taksoveo ja pagasiveo üldeeskirja kehtestab majandus- ja 
kommunikatsiooniminister.  

(2) Valla- või linnavolikogu võib käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud üldeeskirja alusel 
kehtestada kohaliku bussiliiniveo, trammi- ja trollibussiliiniveo, taksoveo ja pagasiveo eeskirja, mis 
ei ole vastuolus nimetatud üldeeskirjaga.  

(3) Raudtee-, vee- ja lennuliikluses kehtestatakse sõitjateveo ning pagasiveo üldeeskiri teiste 
seaduste alusel.  

(4) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1–3 nimetatud üldeeskirjadega ei saa reguleerida vedaja ja sõitja 
lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi.  

[RT I 2003, 71, 471 – jõust. 24.11.2003]  

§ 53. Kergete kaubasaadetiste vedu ja veoeeskiri  

(1) Bussis või teeliikluses kasutatavas muus ühissõidukis võib samal ajal sõitjate ja nende pagasiga 
vedada ka kergeid kaubasaadetisi tingimusel, et see on sõidukis viibijaile ohutu ega takista täita 
tegevusloaga ettenähtud kohustusi.  

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ühissõidukites kergete kaubasaadetiste veoeeskirja 
kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister.  

(3) Raudtee-, vee- ja lennuliikluses kehtestatakse kergete kaubasaadetiste veoeeskiri teiste 
seaduste alusel.  

(4) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1–3 nimetatud üldeeskirjadega ei saa reguleerida vedaja ja sõitja 
lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi.  

[RT I 2003, 71, 471 – jõust. 24.11.2003]  
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10. peatükk 
JÄRELEVALVE JA ERISÄTTED 

 
 
 

§ 542. Bussi-, trammi-, trollibussi-, takso- ja pagasiveo nõuete rikkumine 

 

(4) Bussi-, trammi- või trollibussiveo korraldamisel bussi-, trammi- või trollibussiveo nõuete 
rikkumise eest juriidilise isiku poolt – karistatakse rahatrahviga kuni 50 000 krooni.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sõitjate bussiliiniveo, bussijuhuveo, taksoveo ja pagasiveo üldeeskiri  

Vastu võetud majandus- ja kommunikatsiooniministri 26.05.2004. a määrusega nr 141 
(RTL 2004, 71, 1176), jõustunud 7.06.2004  

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, 
jõustumise aeg):  

5.01.2006 nr 2 (RTL 2006, 6, 91) 16.01.2006, osaliselt 1.01.2007  

16.01.2008 nr 4 (RTL 2008, 9, 116) 1.02.2008  

Määrus kehtestatakse «Ühistranspordiseaduse» § 48 lõike 6 ja § 52 lõike 1 alusel.  

 
 

3. peatükk 
JUHUVEDU  

§ 11. Üldsätted  

(1) Sõitjate juhuvedu võib korraldada vedaja, kellel on ühistranspordiluba. Juhuveo teostamine 
ilma ühistranspordiloata on keelatud.  

(2) Rahvusvahelist juhuvedu võib korraldada ühistranspordiloal Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeeriumi poolt tehtud rahvusvahelist sõitjatevedu lubavat kannet omav 
vedaja, kes vastab Eesti Vabariigi välislepingus sätestatud nõuetele.  

(3) Juhuveo korras veetakse ühise eesmärgi (turism, kontserdi- ja teatrikülastused jm) nimel tellija 
või vedaja algatusel eelnevalt moodustatud sõitjaterühma ühekordse tellimuse või tellija ning 
vedaja vahelise lepingu alusel.  

(4) Tasu eest korraldatav sõitjatevedu, mis omab liiniveo või taksoveo tunnuseid ja mille eesmärk 
on osutada teenust liiniveo või taksoveo kasutajatele, on ilma liiniloata, avaliku teeninduse 
lepinguta või vedaja ja tellija sõlmitud eriotstarbelise kommertsliiniveo lepinguta või taksoveo 
sõidukaardita keelatud.  
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(5) Sõitjate juhuveol on keelatud kasutada takso tunnustega sõidukeid.  

(6) Juhuveo kestel ei ole lubatud sõitjaid teel peale võtta ega maha panna, kui see ei ole eelnevalt 
vedaja ja tellija vahel kokku lepitud teisiti.  

(61) Vedaja ja ühissõidukijuht peavad tagama sõitjate ja pagasi ohutu kohaletoimetamise ning 
sõitjate teeninduse ja pagasiveo kvaliteedi vastavalt tellimuses või lepingus kokkulepitule.  

[RTL 2006, 6, 91 – jõust. 16.01.2006]  

 
 

5. peatükk 
LÕPPSÄTTED  

§ 19. Kontroll ja vastutus  

Vedaja on kohustatud tagama, et ühissõidukijuht esitab politseiametnikule või muule 
kontrollimisõigusega ametiisikule kontrollimiseks dokumendid vastavalt «Ühistranspordiseaduse» 
§-le 49.  

[RTL 2006, 6, 91 – jõust. 16.01.2006]  
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Lisa 1 ÜTK juhatuse 22.03.2007 

koosoleku  protokollile 

 
 

  
Harju maakonna bussiliinide bussidele esitatavad nõuded 

 
1. Bussid peavad olema alaliselt kantud Eesti riiklikku autoregistrisse. 

2. Bussid peavad olema projekteeritud ja ehitatud ning sobima sõitjate veoks maakonna 
bussiliinidel, vastama sõidukite tehnojärelevalve eeskirja nõuetele ning olema läbinud 
sõidukite korralise tehnoülevaatuse. 

3. Bussid peavad olema varustatud liinitööl: 

3.1. normaalbussid ja liigendbussid: valgustatud liininumbri ja -nimetuse sildiga bussi 
küljel ning valgustatud liininumbri sildiga bussi ees ja taga, väikebussidel piisab 
siltidest ees ja küljel, kusjuures teksti tähe kõrgus peab olema vähemalt 3 cm, 
liininumbri kõrgus peab olema vähemalt 15 cm. Liininimetus peab sisaldama liini 
alg- ja lõpp-punktide nimesid;  

3.2. vedaja nime või logoga bussi välisküljel, kus vedaja nime teksti tähe kõrgus peab 
olema vähemalt 4 cm ning logo peab olema mõõtmetega vähemalt 20x20 cm; 

3.3. MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus nõudmisel ühtse piletisüsteemi 
tunnusmärgiga ning võimaldama ühistranspordikeskuse info ülespanekut; 

3.4. vedaja nime ja telefoninumbriga bussi sõitjatesalongis paigaldatuna juhikabiini 
tagaseinale, väikebussides sõitjate salongis nähtavale kohale; liigendbussidel 
vähemalt kahes kohas; 

3.5. vähemalt kahe tähistatud istekohaga eelkooliealistele lastele ja puuetega inimestele; 

3.6. MTÜ-le Harjumaa Ühistranspordikeskus kuuluvate kompostritega ja/või 
piletimüügi ja -kontrolli seadmetega juhul kui ühistranspordikeskus on liini tellija 
või ühistranspordikeskusel on sõlmitud kommertsliini osas vedajaga leping; 

3.7. töökorras sõitjatesalongi kütteseadmetega (radiaatoritega) ja valgustusega; 

3.8. sidevahenditega teabe edastamiseks sõitjatele (v.a väikebussid); 

3.9. kehtiva teabega piletihindade ja piletita sõidu eest määratavate trahvimäärade 
kohta; 

3.10. kehtiva teabega bussi sisenemise ja väljumise kohta; 

3.11. vähemalt ühe prügikastiga iga teenindusukse juures. 

4. Busside teenindususte vähim arv peab olema: 

4.1. väikebussil 1; 

4.2. normaalbussil 2; 

4.3. liigendbussil 3; 

 



 

 

5. Võimaldatud peab olema lapsevankriga sisenemine vähemalt ühest teenindusuksest (v.a 
väikebussid). 

6. Busside salongi aknad ei tohi olla tumendatud klaasidega ega kaetud kardinatega. 
Väikebussidele, millele on väljastatud sõidukikaardid enne käesoleva korra kinnitamist, 
on lubatud tumendatud klaasid kuni liiniloa või avaliku teenindamise lepigu kehtivuse 
lõppemiseni. 

7. Vedajal on õigus paigaldada avaliku liiniveo  ja liiniloa alusel teenust osutatavatel 
bussiliinidel reklaami üksnes MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus eelneval sellekohasel 
kirjalikus vormis nõusolekul ühistranspordikeskusega kokku lepitud tasu eest. Vedaja on 
kohustatud ühistranspordikeskuse nõusolekut küsima igakordselt paigaldatava või 
eemaldatava reklaami kohta, samuti mistahes muude reklaamiga seonduvate tingimuste 
muutmisel. 

8. Bussidele paigaldatud reklaam peab olema kooskõlastatud MTÜ-ga 
Harjumaa Ühistranspordikeskus ja ei tohi katta ühegi akna pinda rohkem kui 10% ulatuses 
ning segada sõitjatel aknast väljavaadet, samuti välivaatluste läbiviimisel busside 
täituvuse määramist. Erimeelsuste korral on määrav ühistranspordikeskuse seisukoht. 

9. Bussid peavad olema liinile sõites nii seest kui väljast puhtad. 

10. Bussid peavad olema korrektse välimusega (s.h roosteplekkideta, märgatavate 
värviparandusteta kerel, korras istmetega jne). 

11. Avaliku liiniveo ja liiniloa alusel teenust osutatava liiniveo teostamiseks peab vedaja 
kasutama käesoleva korrale vastavaid busse, millele kehtivad järgmised vanusepiirangud:  

11.1. ükski liigendbuss ei tohi olla ühelgi avaliku teenindamise lepingu ja liiniloa 
kehtivuse hetkel vanem kui 15 aastat arvates esmaregistreerimise kuupäevast; 

11.2. ükski normaalbuss ei tohi olla ühelgi avaliku teenindamise lepingu ja liiniloa 
kehtivuse hetkel vanem kui 15 aastat arvates esmaregistreerimise kuupäevast; 

11.3. ükski väikebuss ei tohi olla ühelgi avaliku teenindamise lepingu ja liiniloa 
kehtivuse hetkel vanem kui 8 aastat arvates esmaregistreerimise kuupäevast. 

Bussid, millele on väljastatud sõidukikaardid enne käesoleva korra kinnitamist, võivad olla 
vanemad kui 15 aastat  ja väikebussid vanemad kui 8 aastat kuni liiniloa või avaliku 
teenindamise lepigu kehtivuse lõppemiseni. 

 

12. Bussis olevate seisukohtade arv peab olema märgitud bussi tehnilises passis. 



 

MTÜ HARJUMAA ÜHISTRANSPORDIKESKUS 

______________________________________________________________________________ 
 
MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus 
Reg nr 80213342 tel 6406 780 a/a 10220041254012 
TP kood 585311     faks 6406 789        Eesti Ühispank 
Pärnu mnt 102         info@harjuytk.ee    
11312 Tallinn                                                                                     www.harjuytk.ee 
 

 
 
 
Vastavalt nimekirjale        07.11.2008 nr 1-1/561 
   
 
   
 
 
           
Eriotstarbelise liiniveo tellimine ja dokumentatsioon 
 
 
Lugupeetud omavalitsusjuht 
 
 
23. oktoobril 2008 toimus Harjumaa Ühistranspordikeskuses nõupidamine, millest võtsid osa MTÜ 
Harjumaa Ühistranspordikeskuse, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Harju 
Maavalitsuse, Põhja Politseiprefektuuri ja Julgestuspolitsei esindajad. Ühe teemana oli arutusel 
omavalitsuste poolt tellitav õpilasvedu ning sellega seotud nõudmised vedajatele. 
 
2008/2009 õppeaasta alguses kontrolliti Julgestuspolitsei poolt mitmeid vedajaid, kes teostasid 
omavalitsuste poolt tellitud õpilaste vedu ning enamikel juhtudel esines probleeme ühisõidukijuhi 
poolt kontrollimisõigusega ametiisikule kontrollimiseks esitatud dokumentatsioonis ning 
sõidukitele esitatavate nõuete täitmisel. 
 
Ühistranspordiseaduse § 2 lõike 7 kohaselt käsitletakse eriotstarbelise liiniveona tööliste vedu tööle 
ja tagasi, õpilaste ja üliõpilaste vedu õppeasutusse ja tagasi ning sõjaväelaste ja nende perekondade 
vedu ajutisse paiknemiskohta ja tagasi. 
Eriotstarbelist liinivedu võib korraldada avaliku teenindamise lepingu alusel (eriotstarbeline avalik 
liinivedu) või kommertsalustel (eriotstarbeline kommertsliinivedu). 
 
Eeltoodust tulenevalt teavitame Teid esmastest nõuetes mis peavad olema täidetud vedaja poolt, et 
teostada teenust vastavalt tänases õigusruumis sätestatud nõuetele. 
 Sõitjatevedu on lubatud korraldada ainult tegevusloa ehk ühistranspordiloa alusel. 
 Vedaja võib sõitjateveol kasutada ainult sõidukit, millele on tegevusloa alusel väljastatud 

sõidukikaart. 
 Eriotstarbelist liinevedu võib korraldada vedaja, kellel on liiniluba või tellijaga sõlmitud avaliku 

teenindamise leping või kommertsliiniveo leping. 
 Ühissõidukina kasutatava sõiduki väliskülgedel peab olema vedaja nimi või kaubamärk. Lisaks 

peab liiniveol sh õplasveol olema nähtaval kohal liini nimetus ja number. Lasterühma vedaval 
bussil peab ees ja taga olema lasterühma-tunnusmärk. 

 Vedaja on kohustatud tagama, et ühissõidukijuht esitab politseinikule või muule 
kontrollimisõigusega ametiisikule kontrollimiseks Lisas 1 nimetatud dokumendid. 

 



 

________________________________________________________________________________ 
 
MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus 
Reg nr 80213342 
TP kood 585311 tel 6406 780 a/a 10220041254012 
Rävala  pst 8, C-110   faks 6406 789        Eesti Ühispank 
10143 Tallinn       info@harjuytk.ee 

Omavalitsus, kui õpilasveo tellija peab vedajale väljastama nõuetekohase sõiduplaani, mille 
näidised on Lisas 2. Sõiduplaanis välja toodud andmed on esmavajalikud  

 vedajale oma bussijuhtide töö korraldamiseks ning vedudega seotud tööde planeerimiseks 
 omavalitsusele oma eelarvest eraldatavate vahendite arvelt õpilasveo planeerimiseks ja 

tellimiseks 
 kontrolli teostajale bussijuhi töö- ja puhkeaja ning vedaja töökorraduse kontrollimiseks. 

 
Ühistranspordiga seotud toimingud on reguleeritud mitmete seaduste ja määrustega, mis on välja 
toodud Ühistranspordikeskuse koduleheküljel alajaotuses Kasulikud lingid. Samuti saab 
Ühistranspordikeskus Teid omaltpoolt aidata vedajate üle kontrolli teostamise ja käesolevas kirjas 
käsitletud dokumentatsiooni ülevaatamises. Samuti õpilasveo tellimisega seotud  hangete ja 
lepingute koostamise nõustamisel. 
 
Lisaküsimuste korral palume pöörduda ühistranspordikeskuse poole. 
 
 
Lugupidamisega 
 
 
 
Lisa: 3 lehel 
 
 
 
 
 
Ago Kokser 
Tegevdirektor 
 
 
 
 
 



  Lisa 1  

MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus 

 
Ühissõidukijuhi poolt kontrollimiseks esitatavate 

dokumentide loetelu 
 
 
Vedaja on kohustatud tagama, et ühissõidukijuht esitab politseiametnikule või 
muule kontrollõigusega ametiisikule kontrollimiseks järgmised dokumendid 
 

1. Juhiluba 

2. Sõiduki registreerimistunnistus 

3. Volikiri sõiduki kasutamise kohta. Andmed võivad olla kantud 

sõidulehele. 

4. Sõidukikaart (NB! Originaal) 

5. Sõiduplaan või selle koopia (NB! Sõiduplaani annab vedajale tellija), 

millele on märgitud 

a. Liini teenindava vedaja andmed 

b. Liini nimetus ja number 

c. Kas liiniloa number ja loa kehtimise aeg ning liiniloa andja 

rekvisiidid või 

(Avaliku teenindamise) lepingu number, lepingu sõlmimise 

kuupäev ja lepingu kehtimise aeg ning lepingupoolte rekvisiidid 

d. Sõiduplaani kehtima hakkamise kuupäev 

e. Liini väljumisajad kontrollpeatustest, saabumisajad vahepeatustes 

f. Liiniliikluse periood 

6. Bussijuhi tööleping või tööandja kinnitatud väljavõte sellest. Vajalikud 

andmed võib kanda ka sõidulehele. 

7. Sõidumeeriku salvestusleht (vanal tüübil) või digitaalmeeriku salvestus. 

8. Sõidukijuhi töögraafik juhul, kui teenindatakse liini, mille pikkus on 

alla 50 km, sel juhul ei ole sõidumeeriku kasutamine kohustuslik. 

9. Alates 1. jaanuarist 2006.a. peab sõidukijuhil kaasas olema läbitud 

autojuhi ametikoolituse tunnistus. 



Liiniluba nr /Lepingu nr Lisa 2
Liiniloa kehtivus/Lepingu kehtivus

Liiniloa andja/Tellija Vedaja ärinimi
Registrikood Registrikood
Juriidiline aadress Juriidiline aadress

Kontakttelefon

Sõiduplaan kehtib

Liini teenindab

Reis Reis
01 03

1 Estonia 0,057 07:10 18:40
2 Autobussijaam 1,930 07:14 18:44
3 Lindakivi 3,097 07:17 18:47
4 Pildiküla 11,661 07:29 18:59
5 Vaida 21,240 07:41 19:11
6 Aruvalla 25,696 07:45 19:15
7 Tuhala 31,558 07:53 19:23
8 Oru 37,967 08:00 19:30

Töötamise päevad 1-5.6.7 1-5.6.7
Veootsa pikkus (km) 38,0 38,0

Ühendusaeg (h.,min.) 0:50 0:50
Reisi kiirus (km/h) 45,6 45,5

 

Reis Reis
02 04

1 Oru 06:15 08:00
2 Aruvalla 11,123 06:26 08:11
3 Vaida 15,585 06:30 08:15
4 Pildiküla 25,170 06:42 08:27
5 Lindakivi 33,629 06:57 08:42
6 Estonia 36,972 07:04 08:49

Töötamise päevad 1-5.6.7 1-5.6.7
Veootsa pikkus (km) 37,0 37,0

Ühendusaeg (h.,min.) 0:49 0:49
Reisi kiirus (km/h) 45,3 45,2

Märkused
1-5 liiklus toimub tööpäevadel
6.7 liiklus toimub laupäeval, pühapäeval ja riiklikel pühadel

Peatused liinil  
Tallinn - Tuhala - Oru

Oru - Tallinn

Ettevõtja allikiri  
Ettevõtte ärinimi

NÄIDIS

BUSSILIIN NR 
LIINI NIMETUS

Nr.
Peatus 

(kontrollpeatus)

Tallinn - Tuhala - Oru

Oru, Sepiku, Saula, Piuga, Aruvalla, Väljaotsa tee, Vaida, Sillaotsa, Patika, Kautjala, ,Vana-Aaviku, Pildiküla, 
Kungla, Lehmja, Assaku, Allika, Annuse, Peetri, Mõigu, Lindakivi, Sossimägi, Autobussijaam, Keskturg, Estonia

Estonia, Keskturg, Autobussijaam, Sossimägi, Lindakivi, Pühamägi, Mõigu, Peetri, Annuse, Allika, Assaku, Lehmja, 
Kungla, Pildiküla, Vana-Aaviku, Kautjala, Patika, Siilotsa, Vaida, Väljotsa tee, Aruvalla, Tuhala tee, Otiveski, 
Tuhala, Kata, Oru

Oru - Tallinn

Kaugus 
liini 

algusest

Nr.
Peatus 

(kontrollpeatus)

Kaugus 
liini 

algusest



Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded 
Teede- ja sideministri 18.05.2001. a määrusega nr 50 

Kood 907. Kirjed ja märgistus  
Nõue: vajalik informatsioon ohu korral tegutsemiseks peab olema eestikeelne ja olema 
kirjutatud mustade tähtedega rohelisele tagapõhjale, millel on kahekordne must ääris. 
Lastega ja puuetega sõitjate kohtade siltidel peab olema sinine tagapõhi ja sellel valged 
kujutised.  Alates 1. jaanuarist 2008. a peab kõigis M2 ja M3 kategooria sõidukites 
turvavööga varustatud istmel istuvale sõitjale nähtavas piirkonnas olema EL direktiivis 
2003/20/EÜ sätestatud kavandi kohane piktogramm turvavöö kasutamise nõude 
teavitamiseks. Lisaks piktogrammile võib olla silt, millel on tekst «KINNITA 
TURVAVÖÖ». Turvavöö kasutamise nõude teavitamise sildi ja piktogrammi tagapõhi 
peab olema sinine ja sellel valged tähed või kujutised.  
 
 

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2003/20/EÜ 

 

 



I

(Aktid, mille avaldamine on kohustuslik)

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 561/2006,

15. märts 2006,

mis käsitleb teatavate autovedusid käsitlevate sotsiaalõigusnormide ühtlustamist ja millega
muudetakse nõukogu määrusi (EMÜ) nr 3821/85 ja (EÜ) nr 2135/98 ning tunnistatakse kehtetuks

nõukogu määrus (EMÜ) nr 3820/85

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle
artiklit 71,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut (1),

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arva-
must (2),

pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega,

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras, (3)
arvestades lepituskomitee poolt 8. detsembril 2005. aastal
heaks kiidetud ühist teksti

ning arvestades järgmist:

(1) Autovedude valdkonnas tuleb nõukogu 20. detsembri
1985. aasta määruse (EMÜ) nr 3820/85 (teatavate
autovedusid käsitlevate sotsiaalõigusnormide ühtlusta-
mise kohta) (4) kohaselt ühtlustada konkurentsitingimusi
sisetranspordi, eriti autoveosektori osas ning parandada
töötingimusi ja liiklusohutust. Nendes valdkondades
saavutatud edusamme tuleks säilitada ja edasi arendada.

(2) Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi
2002. aasta direktiivile 2002/15/EÜ autovedude alase
liikuva tegevusega hõivatud isikute tööaja korralduse
kohta (5) on liikmesriigid kohustatud võtma meetmeid,
mis piiravad autojuhtide maksimaalset nädalast tööaega.

(3) Määruse (EMÜ) nr 3820/85 sõidukijuhtide sõiduaegu,
vaheaegu ja puhkeperioode riigisisesel ja rahvusvahelisel
autoveol ühenduse piires käsitlevate teatud sätete ühe-
taoline tõlgendamine, kohaldamine, jõustamine ja täit-
mise jälgimine kõikides liikmesriikides on osutunud
raskeks, kuna sätted on liiga üldised.

(4) Et saavutada sätete eesmärke ja vältida negatiivset
suhtumist eeskirjade kohaldamisse, on soovitav nimeta-
tud sätete tõhus ja ühetaoline kohaldamine. Seetõttu on
vajalikud selgemad ja lihtsamad eeskirjad, mis on nii
veoettevõtjatele kui ka kontrolliasutustele kergemini
mõistetavad, tõlgendatavad ja kohaldatavad.

11.4.2006 ET Euroopa Liidu Teataja L 102/1

(1) EÜT C 51 E, 26.2.2002, lk 234.
(2) EÜT C 221, 17.9.2002, lk 19.
(3) Euroopa Parlamendi 14. jaanuari 2003. aasta arvamus (ELT

C 38 E, 12.2.2004, lk 152), nõukogu 9. detsembri 2004. aasta
ühine seisukoht (ELT C 63 E, 15.3.2005, lk 11) ja Euroopa
Parlamendi 13. aprilli 2005. aasta seisukoht (ELT
C 33 E, 9.2.2006, lk 425). Euroopa Parlamendi 2. veebruari
2006. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ja nõukogu
2. veebruari 2006. aasta otsus.

(4) EÜT L 370, 31.12.1985, lk 1. Määrust on muudetud Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2003/59/EÜ (ELT L 226,
10.9.2003, lk 4).

(5) EÜT L 80, 23.3.2002, lk 35.



(5) Käesolevas määruses ettenähtud meetmed töötingimuste
osas ei tohiks kahjustada tööturu osapoolte õigust
leppida kokku töötajate jaoks soodsamates tingimustes
kollektiivläbirääkimiste käigus või muul viisil.

(6) On soovitav selgelt määratleda käesoleva määruse
kohaldamisala, määrates kindlaks hõlmatud sõidukite
põhikategooriad.

(7) Käesolevat määrust tuleks kohaldada autoveol, mida
teostatakse kas eranditult ühenduse piires või ühenduse,
Šveitsi ja Euroopa Majanduspiirkonna lepinguga ühine-
nud riikide vahel.

(8) 1. juuli 1970. aasta rahvusvahelisel autoveol töötava
sõiduki meeskonna tööalase Euroopa kokkuleppe (AETR)
kehtivat redaktsiooni tuleb ka edaspidi kohaldada veose
ja sõitjate kohaletoimetamisel sõidukitega, mis on
registreeritud ühes liikmesriigis või AETRiga ühinenud
riigis, kogu teekonna kestel ühenduse ja kolmanda riigi,
välja arvatud Šveitsi ja Euroopa Majanduspiirkonna
lepinguga ühinenud riikide vahel või läbi taolise riigi
territooriumi. Oluline on muuta AETRi võimalikult
kiiresti, parimal juhul kahe aasta jooksul pärast käesoleva
määruse jõustumist, et selle sätted oleksid kooskõlas
käesoleva määrusega.

(9) Sõitjate või veose kohaletoimetamisel sõidukitega, mis on
registreeritud kolmandas riigis, mis ei ole AETRi
lepinguosaline, tuleb AETRi sätteid kohaldada teekonna
selles osas, mis jääb ühenduse või AETRi lepinguosaliste
riikide piiresse.

(10) Kuna AETRi objekt jääb käesoleva määruse kohaldami-
salasse, on läbirääkimiste pidamise ja lepingu sõlmimise
õigus ühendusel.

(11) Kui ühenduse eeskirjade muutmine asjaomases valdkon-
nas nõuab vastavaid muudatusi AETRi, tegutsevad
liikmesriigid ühiselt, et taolised muudatused AETRi selles
sätestatud menetluse kohaselt võimalikult kiiresti sisse
viia.

(12) Erandite loetelu tuleks ajakohastada, et arvestada auto-
veosektoris viimase üheksateistkümne aasta jooksul
toimunud arengutendentse.

(13) Tõlgendamise kergendamiseks ja käesoleva määruse
ühetaolise kohaldamise tagamiseks tuleb kõik olulised
mõisted täielikult määratleda. Lisaks sellele tuleks teha
jõupingutusi tagamaks käesoleva määruse ühetaoline
tõlgendamine ja kohaldamine siseriiklike järelevalveasu-
tuste poolt. “Nädala” määratlus käesolevas määruses ei
tohiks takistada sõidukijuhti alustamast oma töönädalat
mis tahes nädalapäeval.

(14) Tõhusa rakendamise tagamiseks on äärmiselt oluline, et
teedel kontrolli teostavad asjakohased asutused oleksid
pärast üleminekuaega võimelised tuvastama, et antud
päeva ja sellele eelnenud 28 päeva sõiduaegadest ja
puhkeperioodidest on nõuetekohaselt kinni peetud.

(15) Põhieeskirjad sõiduaja osas tuleb sätestada lihtsamalt ja
selgemalt, et võimaldada tõhusat ja ühetaolist rakenda-
mist digitaalse sõidumeeriku abil kooskõlas nõukogu
20. detsembri 1985. aasta määrusega (EMÜ) nr 3821/85
autovedudel kasutatavate sõidumeerikute kohta (1) ning
käesoleva määrusega. Lisaks sellele peaksid liikmesriikide
kontrolliasutused püüdma saavutada alalises komitees
üksmeelt käesoleva määruse rakendamise osas.

(16) Määruse (EMÜ) nr 3820/85 sätted lubasid valida
ööpäevaseid sõiduperioode ja vaheaegu nii, et sõidukiju-
hid said ilma sõitu täielikult katkestamata sõita liiga kaua,
tuues sellega kaasa liiklusohutuse olukorra ja juhtide
töötingimuste halvenemise. Seetõttu tuleks tagada selline
vaheaegade jaotus, mis ei võimaldaks kuritarvitusi.

(17) Käesoleva määruse eesmärgiks on parandada määruse
kohaldamisalasse kuuluvate töötajate sotsiaalseid tingi-
musi ning üldist liiklusohutust. Seda eesmärki teenivad
esmajoones sätted maksimaalse ööpäevase, nädalase ja
kahenädalase sõiduaja kehtestamise kohta, säte, mis
kohustab sõidukijuhte kasutama regulaarset iganädalast
puhkeperioodi vähemalt korra kahe järjestikuse nädala
jooksul, ning sätted, mille kohaselt ööpäevane puhkepe-
riood ei tohi mingil juhul olla lühem üheksatunnisest
katkematust puhkeperioodist. Kuna nimetatud sätetega
on tagatud kohane puhkeaeg, ei ole vähendatud
ööpäevaste puhkeperioodide hüvitussüsteem enam vaja-
lik, arvestades sätete praktilise rakendamisega seotud
viimaste aastate kogemusi.

(18) Paljud autoveod ühenduse piires sisaldavad teekonna-
lõike, mis tuleb läbida parvlaeva või rongiga. Taoliste
vedude puhul tuleb seetõttu kehtestada selged ja
asjakohased eeskirjad ööpäevaste puhkeperioodide ja
vaheaegade osas.

(19) Piiriülese kauba- või reisijateveo kasvu silmas pidades on
liiklusohutuse ning teedel ja ettevõtjate valdustes korral-
datavate kontrollide tõhusama rakendamise huvides, et
kontrollitakse ka teistes liikmesriikides või kolmandates
riikides teostatud vedude sõiduaegu, puhkeperioode ja
vaheaegu ning tuvastatakse, kas asjakohastest eeskirjadest
peeti täies ulatuses ja nõuetekohaselt kinni.

L 102/2 ET Euroopa Liidu Teataja 11.4.2006

(1) EÜT L 370, 31.12.1985, lk 8. Määrust on viimati muudetud
komisjoni määrusega (EÜ) nr 432/2004 (ELT L 71, 10.3.2004,
lk 3).



(20) Veoettevõtjate vastutust peaks laienema vähemalt nende
veoettevõtjate suhtes, kes on juriidilised või füüsilised
isikud, välistamata siiski menetlusi füüsiliste isikute
suhtes, kes on käesoleva määruse rikkumise puhul
täideviijad, kihutajad või kaasaaitajad.

(21) Sõidukijuhid, kes töötavad mitme veoettevõtja juures,
peaksid iga ettevõtjat asjakohaselt teavitama, et võimal-
dada neil täita käesolevast määrusest tulenevaid kohus-
tusi.

(22) Sotsiaalse progressi edendamiseks ja liiklusohutuse
parandamiseks peab iga liikmesriik säilitama õiguse
teatud otstarbekohaste meetmete võtmiseks.

(23) Siseriiklikud erandid peavad peegeldama autoveosektoris
toimuvaid muudatusi ja piirduma nende elementidega,
mis ei jää hetkel konkurentsisurve alla.

(24) Liikmesriigid peaksid kehtestama eeskirjad sõidukite
osas, mida kasutatakse regulaarseks reisijateveoks, kui
läbitav teekond ei ole pikem kui 50 km. Need eeskirjad
peaksid pakkuma piisavat kaitset lubatud sõiduaegade
ning kohustuslike vaheaegade ja puhkeperioodide kujul.

(25) Määruse tõhusa rakendamise huvides on soovitav, et
kõiki riigisiseseid ja piiriüleseid reisijateveoteenuseid
kontrollitakse standardse sõidumeerikuga.

(26) Liikmesriigid peavad kehtestama sanktsioonid, mida
tuleb käesoleva määruse rikkumisel kohaldada, ja tagama
nende jõustamise. Need sanktsioonid peavad olema
tõhusad, proportsionaalsed, hoiatavad ja mittediskrimi-
neerivad. Liikmesriikide käsutuses olevate võimalike
meetmete paketti tuleks lisada võimalus raske rikkumise
korral sõiduki kasutamist takistada. Käesolevas määruses
sisalduvad sätted sanktsioonide või menetluste kohta ei
tohiks mõjutada tõendamiskohust käsitlevaid siserii-
klikke eeskirju.

(27) Selge ja tõhusa rakendamise huvides on soovitav tagada
nende sätete ühetaolisus, mis käsitlevad veoettevõtjate ja
sõidukijuhtide vastutust käesoleva määruse rikkumise
eest. Selline vastutus võib vastavalt liikmesriigile kaasa
tuua kriminaal- või halduskaristuse või tsiviilvastutuse.

(28) Kuna käesoleva määruse eesmärki, nimelt selgeid ühiste
sõiduaegu, vaheaegu ja puhkeperioode käsitlevate eeskir-
jade kehtestamist, ei ole võimalik liikmesriikide tasandil
piisaval määral saavutada, mistõttu see on tulenevalt
kooskõlastatud tegevuse vajadusest paremini saavutatav
ühenduse tasandil, võib ühendus võtta meetmeid
kooskõlas asutamislepingu artiklis 5 sätestatud subsi-
diaarsuspõhimõttega. Nimetatud artiklis sätestatud pro-
portsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev
määrus kaugemale sellest, mis on vajalik nimetatud
eesmärgi saavutamiseks.

(29) Käesoleva määruse rakendamiseks vajalikud meetmed
tuleks vastu võtta vastavalt nõukogu 28. juuni 1999.
aasta otsusele 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse
komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (1).

(30) Kuna juhi vanuse alampiiri käsitlevad sätted on sätestatud
direktiivis 2003/59/EÜ (2) ja need tuleb üle võtta 2009.
aastaks, on käesolevas määruses vajalikud vaid mees-
konna vanuse alampiiri käsitlevad üleminekusätted.

(31) Määrust (EMÜ) nr 3821/85 tuleks muuta, et väljendada
veoettevõtjate ja juhtide eriomaseid kohustusi selgemalt
ning edendada õiguskindlust ja maksimaalsete sõiduae-
gade ja puhkeperioodide piirmäärade jõustamist teedel
korraldatavate kontrollide ajal.

(32) Ühtlasi tuleks muuta määrust (EMÜ) nr 3821/85, et
tagada õiguskindlus digitaalsete sõidumeerikute kasutu-
selevõtu ja juhikaartide kättesaadavuse uute tähtpäevade
osas.

(33) Sõidumeerikute kasutuselevõtt vastavalt määrusele (EÜ)
nr 2135/98, mis võimaldab juhi tegevust 28 päeva
jooksul elektrooniliselt salvestada tema juhikaardile ja
salvestada elektrooniliselt sõiduki kasutamise 365 päe-
vast perioodi, võimaldab tulevikus teha teedel kiiremat ja
ulatuslikumat kontrolli.

(34) Direktiivi 88/599/EMÜ (3) kohaselt kontrollitakse teedel
ainult ööpäevast sõiduaega, ööpäevast puhkeperioode ja
vaheaegu. Kui kasutatakse digitaalset sõidumeerikut, on
juhi ja sõiduki andmed elektrooniliselt salvestatud ja
andmeid on võimalik elektrooniliselt kohapeal hinnata.
See peaks aja jooksul võimaldama kergemini kontrollida
regulaarset ja lühendatud ööpäevast puhkeperioodi,
regulaarset ja lühendatud iganädalast puhkeperioodi, ja
hüvitavat puhkeaega.
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2003/59/EÜ reisijate- või kaubaveol kasutatavate teatavate
maanteesõidukite juhtide alus- ja jätkuõppe kohta ning
nõukogu määruse (EMÜ) nr 3820/85 ja nõukogu direktiivi
91/439/EMÜ muutmise ja nõukogu direktiivi 76/914/EMÜ
kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 226, 10.9.2003, lk 4).
Direktiivi on muudetud nõukogu direktiiviga 2004/66/EÜ (EÜT
L 168, 1.5.2004, lk 35).

(3) Nõukogu 23. novembri 1988. aasta direktiiv 88/599/EMÜ,
milles käsitletakse standardseid kontrolliprotseduure teatavate
autovedusid käsitlevate sotsiaalõigusnormide ühtlustamist
käsitleva määruse (EMÜ) nr 3820/85 ja autovedudel kasutata-
vaid sõidumeerikuid käsitleva määruse (EMÜ) nr 3821/85
rakendamiseks (EÜT L 325, 29.11.1988, lk 55).



(35) Kogemused näitavad, et käesoleva määruse sätetest ja
eelkõige kahenädalase perioodi maksimaalsest sõiduajast
kinnipidamist ei saa tagada ilma teedel kontrollimisele
põhineva tõhusa järelevalveta kogu nimetatud perioodi
jooksul.

(36) Digitaalseid sõidumeerikuid käsitlevate õigusnormide
kohaldamine peaks olema käesoleva määrusega kooskõ-
las, et saavutada järelevalve optimaalne tõhusus ja
jõustada teatavad autovedusid käsitlevad sotsiaalsätted.

(37) Selguse ja otstarbekohasuse huvides tuleks määrus (EMÜ)
nr 3820/85 kehtetuks tunnistada ja asendada käesoleva
määrusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

I PEATÜKK

SISSEJUHATAVAD SÄTTED

Artikkel 1

Käesoleva määrusega kehtestatakse eeskirjad kauba- ja
reisijateveoga hõivatud sõidukijuhtide sõiduaegade, vaheae-
gade ja puhkeperioodide kohta, et ühtlustada konkurentsitin-
gimusi sisetranspordi liikide, eriti autoveosektori osas ning
parandada töötingimusi ja liiklusohutust. Lisaks sellele on
käesoleva määruse eesmärgiks aidata kaasa järelevalve ja
haldussunni praktika parandamisele liikmesriikides, samuti
töökorralduse parandamisele autoveosektoris.

Artikkel 2

1. Käesolevat määrust kohaldatakse autoveo korral, mille
puhul on tegemist:

a) kaubaveoks kasutatavate sõidukitega, mille lubatud
täismass koos haagise või poolhaagisega ületab
3,5 tonni, või

b) reisijateveoks kasutatavate sõidukitega, mis on ehitatud
või alaliselt ümberkohandatud rohkem kui üheksa
inimese veoks, juht kaasa arvatud, ning on selleks
otstarbeks ette nähtud.

2. Käesolevat määrust kohaldatakse sõltumata sõiduki
registreerimise riigist autovedude suhtes, mida teostatakse:

a) üksnes ühenduse piires või

b) ühenduse, Šveitsi ning Euroopa Majanduspiirkonna
lepinguga ühinenud riikide vahel.

3. AETRi sätteid kohaldatakse käesoleva määruse asemel
piiriüleste autovedude suhtes, mida teostatakse osaliselt
väljaspool lõikes 2 nimetatud piirkondi:

a) sõidukite suhtes, mis on registreeritud ühenduses või
AETRiga ühinenud riikides kogu teekonna osas;

b) kolmandas riigis, mis ei ole AETRi lepinguosaline,
registreeritud sõidukite suhtes üksnes ühenduse või
AETRi lepinguosaliste riikide piires kulgeva teekonna
osas.

AETRi sätted tuleks viia vastavusse käesoleva määruse sätetega,
et kohaldada AETRi kaudu käesoleva määruse põhisätteid
nende sõidukite suhtes, mis läbivad ükskõik millise teekon-
naosa ühenduse piires.

Artikkel 3

Käesolevat määrust ei kohaldata vedude korral, mille puhul on
tegemist:

a) sõidukitega, mida kasutatakse regulaarseks reisijateveoks,
kui liini pikkus ei ületa 50 km;

b) sõidukitega, mille suurim lubatud kiirus ei ületa 40 km/h;

c) sõidukitega, mis kuuluvad relvajõududele, päästeteenis-
tustele ja tuletõrjeteenistustele ning korrakaitseorganitele
või on nende käsutuses ilma juhita, kui vedu leiab aset
nimetatud teenistuste ametiülesannete täitmiseks ja
sõidukite kasutus on nende kontrolli all;

d) sõidukitega, mida kasutatakse eriolukordade või päästeo-
peratsioonide korral, sealhulgas humanitaarabi mitte-
ärilisel veol;

e) meditsiinilistel eesmärkidel kasutatavate erisõidukitega;

f) sihtotstarbeliste teisaldussõidukitega, mida kasutatakse
100 km raadiuses nende asukohast;

g) sõidukitega, mis läbivad tehnilise arendamise, remondi
või hoolduse eesmärgil teekatsetusi, ning uute ja
ümberehitatud sõidukitega, mis pole veel kasutusse
võetud;

h) kaupade mitteäriliseks veoks kasutatavate sõidukite või
sõidukite kombinatsioonidega, mille lubatud täismass ei
ületa 7,5 tonni;

i) kaubanduslike sõidukitega, mis on selle liikmesriigi, kus
neid kasutatakse, õigusaktide kohaselt ajaloolised, ning
mida ei kasutata reisijate- või kaubaveoks.
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Artikkel 4

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

a) autovedu – reisijate- või kaubaveoks kasutatava mis tahes
koormaga või koormata sõiduki teekond täielikult või
osaliselt üldkasutataval maanteel;

b) sõidukid – mootorsõidukid, traktorid, täishaagised või
poolhaagised või nende mootorsõidukite kombinatsioo-
nid, mis on määratletud järgmiselt:

— mootorsõiduk: teel mehaaniliselt iseliikuv sõiduk, mis
ei ole alaliselt rööbastel liikuv sõiduk ja mida
tavaliselt kasutatakse reisijate- või kaubaveoks,

— traktor: teel mehaaniliselt iseliikuv sõiduk, mis ei ole
alaliselt rööbastel liikuv sõiduk ja mis on spetsiaal-
selt kavandatud vedama, lükkama või liigutama
täishaagiseid, poolhaagiseid, riistu või masinaid,

— täishaagis: sõiduk, mis on kavandatud mootorsõi-
duki või traktori külge haakimiseks,

— poolhaagis: ilma esiteljeta järelveok, mis on haagitud
selliselt, et oluline osa selle massist ja koorma
massist toetuks traktorile või mootorsõidukile;

c) juht – isik, kes juhib sõidukit, isegi lühiajaliselt, või kes
oma kohustuste osana sõidab kaasa selleks, et olla
vajaduse korral kättesaadav sõiduki juhtimiseks;

d) vaheaeg – mis tahes ajavahemik, mil juht ei juhi sõidukit
ega tegele teiste töödega ning mida kasutatakse üksnes
puhkeperioodiks;

e) teised tööd – kõik direktiivi 2002/15/EÜ artikli 3
punktis a tööajana määratletud tegevused, välja arvatud
sõiduki juhtimine, samuti mis tahes töö sama või mõne
teise tööandja jaoks transpordisektoris või väljaspool
seda;

f) puhkeaeg – mis tahes katkestamatu ajavahemik, mida juht
võib vabalt kasutada;

g) ööpäevane puhkeperiood – ööpäevane ajavahemik, mida
juht võib vabalt kasutada ja mis hõlmab “regulaarset
ööpäevast puhkeperioodi” ja “lühendatud ööpäevast
puhkeperioodi”:

— regulaarne ööpäevane puhkeperiood : vähemalt
11tunnine puhkeperiood. Seda regulaarset ööpäe-
vast puhkeperioodi võib aga jaotada ka kahte ossa,
kusjuures esimene osa peab hõlmama vähemalt

kolmetunnist katkematut ajavahemikku ja teine osa
vähemalt üheksatunnist katkematut ajavahemikku,

— lühendatud ööpäevane puhkeperiood: vähemalt
9tunnine, kuid lühem kui 11tunnine puhkeperiood;

h) iganädalane puhkeperiood – iganädalane ajavahemik, mida
juht võib vabalt kasutada ja mis hõlmab regulaarset
iganädalast puhkeperioodi või lühendatud iganädalast puhke-
perioodi:

— regulaarne iganädalane puhkeperiood : vähemalt
45tunnine puhkeperiood,

— lühendatud iganädalane puhkeperiood: puhkeperiood,
mis on lühem kui 45 tundi, mida saab vastavalt
artikli 8 lõikes 6 sätestatud tingimustele lühendada
minimaalselt 24 järjestikuse tunnini;

i) nädal – ajavahemik alates 00.00 esmaspäeval ja lõpetades
24.00 pühapäeval;

j) sõiduaeg – juhtimistegevus, mis on salvestatud:

— automaatselt või poolautomaatselt määruse (EMÜ)
nr 3821/85 I lisas ja I B lisas määratletud
sõidumeeriku abil või

— käsitsi, vastavalt määruse (EMÜ) nr 3821/85
artikli 16 lõikele 2;

k) ööpäevane sõiduaeg – ööpäevase puhkeperioodi lõpu ja
sellele järgneva ööpäevase puhkeperioodi alguse või
ööpäevase ja iganädalase puhkeperioodi vahele jääv
summeeritud sõiduaeg;

l) iganädalane sõiduaeg – ühe nädala piiresse jääv summee-
ritud sõiduaeg;

m) lubatud täismass – täiskoormaga sõiduki maksimaalne
ekspluatatsiooniks lubatud mass;

n) regulaarne reisijatevedu – siseriiklik ja rahvusvaheline vedu
vastavalt nõukogu 16. märtsi 1992. aasta määruse (EMÜ)
nr 684/92 bussidega toimuva rahvusvahelise reisijateveo
ühiseeskirjade kohta (1) artiklis 2 sätestatud mõistele;

o) mitme juhiga vedu – vedu, kus kahe järjestikuse ööpäevase
puhkeperioodi vahele või ööpäevase ja iganädalase
puhkeperioodi vahele jääva sõiduaja kestel juhib sõidukit
vähemalt kaks juhti. Mitme juhiga veo korral on esimese
tunni jooksul teise juhi või teiste juhtide kohalolek
vabatahtlik, ülejäänud ajal aga kohustuslik;
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p) veoettevõtja – iga füüsiline isik, iga juriidiline isik, iga
tulunduslik või mittetulunduslik ühendus või isikute
rühm, mis ei ole juriidiline isik, samuti iga iseseisva
õigusvõimega ametiasutus või iseseisva õigusvõimega
asutuse alluvuses olev ametiasutus, mis tegeleb auto-
vedudega kas rendi või tasu eest või omal kulul;

q) sõiduperiood – summeeritud sõiduaeg alates ajahetkest,
mil juht pärast puhkeperioodi või vaheaega alustab
sõiduki juhtimist, kuni ajahetkeni, mil juht alustab
puhkeperioodi või vaheaega. Sõiduperiood võib olla
katkematu või katkestatud.

II PEATÜKK

SÕIDUKI MEESKOND, SÕIDUAJAD, VAHEAJAD JA
PUHKEPERIOODID

Artikkel 5

1. Konduktori vanuse alampiir on 18 aastat.

2. Kaasjuhi vanuse alampiir on 18 aastat. Liikmesriigid
võivad siiski vähendada kaasjuhtide vanuse alampiiri 16
aastale järgmistel tingimustel:

a) autovedu teostatakse ühes liikmesriigis 50 km raadiuses
sõiduki paiknemiskohast, kaasa arvatud kohalikud oma-
valitsused, mille keskused jäävad nimetatud raadiusse;

b) vähendamine toimub kutseõppe huvides ja

c) ei minda vastuollu asjaomase liikmesriigi tööseadusand-
lusega.

Artikkel 6

1. Ööpäevane sõiduaeg ei tohi ületada üheksat tundi.

Mitte rohkem kui kaks korda ühe nädala jooksul võib seda
aega pikendada 10 tunnini.

2. Iganädalane sõiduaeg ei tohi ületada 56 tundi ja viia
direktiivis 2002/15/EÜ sätestatud iganädalase tööaja ülem-
määra ületamiseni.

3. Sõiduaeg summeeritult iga kahe nädala kohta ei tohi
ületada 90 tundi.

4. Ööpäevane ja iganädalane sõiduaeg hõlmavad kõiki
sõiduaegu ühenduse või kolmanda riigi territooriumil.

5. Juht peab artikli 4 lõikes e nimetatud ajad, samuti kõik
sõiduajad sõidukis, mida kasutatakse ärilistel eesmärkidel
väljaspool käesoleva määruse reguleerimisala, registreerima
teiste töödena; lisaks sellele peab ta määruse (EMÜ) nr 3821/
85 artikli 15 lõike 3 punkti c kohaselt registreerima pärast
oma viimast ööpäevast või iganädalast puhkeperioodi veede-
tud “valmisolekuajad”. Need ajad tuleb kanda käsitsi salves-
tuslehele või väljatrükile või sisestada manuaalselt
sõidumeerikusse.

Artikkel 7

Pärast nelja ja poole tunnist sõiduperioodi teeb juht vähemalt
45minutilise katkematu vaheaja, kui ta ei alusta puhkepe-
rioodi.

Nimetatud vaheaja asemel võib olla vähemalt 15 minuti
pikkune vaheaeg, millele järgneb vähemalt 30 minuti pikkune
vaheaeg, mõlemad on sobitatud sõiduaja suhtes nii, et
järgitakse lõike 1 sätteid.

Artikkel 8

1. Juht peab kinni pidama ööpäevastest ja iganädalastest
puhkeperioodidest.

2. 24 tunni jooksul pärast eelmist ööpäevast või iganädalast
puhkeperioodi peab juht alustama uut ööpäevast puhkepe-
rioodi.

Kui ööpäevase puhkeperioodi 24tunnisesse ajavahemikku jääv
osa moodustab vähemalt 9 tundi, kuid vähem kui 11 tundi,
loetakse kõnealune ööpäevane puhkeperiood vähendatud
ööpäevaseks puhkeperioodiks.

3. Ööpäevast puhkeperioodi võib pikendada nii, et tekib
regulaarne iganädalane puhkeperiood või vähendatud iganä-
dalane puhkeperiood.

4. Juht tohib kahe iganädalase puhkeperioodi vahel võtta
maksimaalselt kolm vähendatud ööpäevast puhkeperioodi.

5. Erandina lõikest 2 peab juht mitme juhiga sõiduki puhul
30 tunni jooksul pärast ööpäevast või iganädalast puhkepe-
rioodi võtma uue ööpäevase puhkeperioodi, mis peab olema
vähemalt 9 tunni pikkune.

6. Kahe mis tahes üksteisele järgneva nädala jooksul peab
juht võtma vähemalt järgmised puhkeperioodid:

— kaks regulaarset iganädalast puhkeperioodi või

— üks regulaarne iganädalane puhkeperiood ja üks vähen-
datud iganädalane vähemalt 24tunnine puhkeperiood.
Seejuures kompenseeritakse vähendatud puhkeperiood
samaväärse puhkeperioodiga, mis tuleb võtta tervikuna
enne kõnealusele nädalale järgneva kolmanda nädala
lõppu.

Iganädalane puhkeperiood peab algama hiljemalt eelmise
iganädalase puhkeperioodi lõpule järgnenud kuue 24tunnise
ajavahemiku lõppu.
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7. Iganädalaste puhkeperioodide vähendamise eest saadud
kompensatoorne puhkeaeg tuleb võtta koos teise vähemalt
üheksa tunni pikkuse puhkeperioodiga.

8. Juhi valikul võib ööpäevaseid puhkeperioode ja vähenda-
tud iganädalasi puhkeperioode, mida ei kasutata sõiduki
tavalises paiknemiskohas, veeta sõidukis, kui see on varustatud
magamisasemega iga juhi jaoks ega liigu.

9. Iganädalase puhkeperioodi, mis algab ühel ja lõpeb teisel
nädalal, võib lisada ükskõik kumma nädala, kuid mitte
mõlema nädala puhkeperioodiks.

Artikkel 9

1. Erandina artiklist 8 tohib juht, kes saadab oma parvlaeva
või rongiga veetavat sõidukit, regulaarset ööpäevast puhkepe-
rioodi katkestada mitte rohkem kui kahel korral teiste
töödega, mille kogukestus ei tohi ületada ühte tundi.
Nimetatud regulaarse ööpäevase puhkeperioodi jooksul peab
juhil olema juurdepääs magamis- või lamamisasemele.

2. Aega, mida juht kulutab sõiduki kasutama hakkamiseks
käesoleva määruse reguleerimisalas oleva sõiduki asukohta
minemiseks või sealt asukohast naasmiseks, mis ei ole juhi
kodus ega juhi tavalises tugipunktis tööandja tegevuskeskuses
ei tohi käsitleda puhkeaja või vaheajana, v.a kui juht on laevas
või rongis ning tal on juurdepääs magamis- või lamamisase-
mele.

3. Aega, mida juht kulutab käesoleva määruse reguleerimi-
salast välja jääva sõiduki juhtimiseks käesoleva määruse
reguleerimisalasse kuuluva sõiduki juurde või selle juurest,
mis ei asu juhi kodus või juhi tavalises tugipunktis tööandja
tegevuskeskuses, käsitletakse muu tööna.

III PEATÜKK

VEOETTEVÕTJA VASTUTUS

Artikkel 10

1. Veoettevõtjatel on keelatud töölepingu alusel töötavatele
või veoettevõtja käsutusse antud juhtidele makstava tasu, ka
lisatasu ja preemiate kujul makstavate summade sidumine
läbisõidetud vahemaa pikkusega ja/või edasitoimetatud kauba
kogusega, kui makstavad summad võivad oma laadi poolest
ohustada liiklusohutust ja/või soodustada käesoleva määruse
rikkumist.

2. Veoettevõtja korraldab lõikes 1 nimetatud juhtide töö nii,
et juhid saavad kinni pidada nõukogu määrusest (EMÜ)
nr 3821/85 ja käesoleva määruse II peatükist. Veoettevõtja
peab juhti nõuetekohaselt juhendama ja regulaarselt kont-
rollima määruse (EMÜ) nr 3821/85 ja käesoleva määruse II
peatüki täitmist.

3. Veoettevõtja vastutab oma sõidukijuhtide rikkumiste eest
ka juhul, kui rikkumine pandi toime mõne teise liikmesriigi
või kolmanda riigi territooriumil.

Ilma et see piiraks liikmesriigi õigust võtta veoettevõtjat
piiramatule vastutusele, võivad liikmesriigid selle vastutuse
siduda lõigetes 1 ja 2 toodud sätete rikkumisega. Liikmesriigid
võivad kaaluda kõiki tõendeid, mis võivad tõendada asjaolu, et
veoettevõtjat ei saa toimepandud rikkumise eest põhjendatult
vastutusele võtta.

4. Ettevõtjad, kaubasaatjad, ekspedeerijad, reisikorraldajad,
peatöövõtjad, alltöövõtjad ja juhtide vahendamise agentuurid
tagavad, et lepinguliselt sätestatud ajakavad ei lähe vastuollu
käesoleva määruse sätetega.

5. a) Veoettevõtja, kes kasutab käesoleva määruse regu-
leerimisalasse kuuluvates sõidukites sõidumeerikut,
mis vastab määruse (EMÜ) nr 3821/85 IB lisale,
tagab, et:

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

ii) kõiki nii salvestusseadmelt kui ka juhikaardilt
allalaetud andmeid talletatakse pärast salvesta-
mist vähemalt 12 kuud ja muudetakse kont-
rollivale ametnikule selle nõudmisel
veoettevõtja valdustes kas otseselt või kaudselt
ligipääsetavaks;

b) Käesoleva lõike tähenduses tõlgendatakse mõistet
“allalaadimine” vastavalt määruse (EMÜ) nr 3821/85
IB lisa I peatüki punkti s määratlusele.

c) Oluliste andmete allalaadimise maksimaalse ajava-
hemiku üle vastavalt punkti a alapunktile i saab
komisjon otsustada kooskõlas artikli 24 lõikes 2
nimetatud menetlusega.

IV PEATÜKK

ERANDID

Artikkel 11

Iga liikmesriik võib kohaldada täielikult tema territooriumil
teostatavate autovedude suhtes kõrgemat vaheaegade ja
puhkeperioodide alammäära või madalamat sõiduaegade
ülemmäära kui on sätestatud artiklites 6 kuni 9. Seda tehes
arvestavad liikmesriigid asjakohaseid töösuhte poolte vahelisi
kollektiivlepinguid või muid lepinguid. Sellest olenemata
kohaldatakse rahvusvahelisi vedusid teostavate juhtide suhtes
käesoleva määruse sätteid.
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Artikkel 12

Tingimusel et liiklusohutus pole seeläbi ohustatud, võib juht
sobivasse peatuskohta jõudmisel kalduda käesoleva määruse
artiklite 6 kuni 9 sätetest kõrvale ulatuses, mis tagab sõidukis
asuvate isikute, sõiduki või selle lasti ohutuse. Juht peab
kõrvalekaldumise laadi ja põhjuse hiljemalt sobivasse peatus-
kohta jõudmisel märkima käsitsi sõidumeeriku salvestuslehele
või väljatrükile või oma töögraafikusse.

Artikkel 13

1. Tingimusel et artiklis 1 sätestatud eesmärkide saavutamist
ei seata ohtu, võib iga liikmesriik lubada erandeid artiklite 5–9
osas, sätestades oma territooriumil või kokkuleppel asjao-
maste liikmesriikidega mõne teise liikmesriigi territooriumil
eranditele individuaalsed tingimused, mida kohaldatakse
vedudele ühte või mitmesse järgmisesse kategooriasse kuulu-
vate sõidukitega:

a) eraõiguslike veoettevõtjatega mittekonkureerivate asu-
tuste omanduses olevad või nende poolt ilma juhita
rendile võetud kauba- või reisijateveoks kasutatavad
sõidukid;

b) sõidukid, mida põllumajandus-, aiandus-, metsandus- või
kalandusettevõtjad kasutavad või võtavad ilma juhita
rendile kaubaveoks oma äritegevuse raames ettevõtte
asukohast kuni 100 km raadiuses;

c) põllu- ja metsamajanduslikud traktorid, mida kasutatakse
põllu- või metsamajanduslikel töödel sõidukit omava,
rentiva või liisiva ettevõtte asukohast 100 km raadiuses;

d) sõidukid või sõidukite kombinatsioon, mille lubatud
täismass ei ületa 7,5 tonni ja mida kasutavad:

— universaalsete postiteenuste osutajad Euroopa Par-
lamendi ja nõukogu 15. detsembri 1997. aasta
direktiivi 97/67/EÜ (ühenduse postiteenuste siseturu
arengut ja teenuse kvaliteedi parandamist käsitlevate
ühiseeskirjade kohta (1) artikli 2 lõike 13 mõistes
postisaadetiste kohaletoimetamiseks universaalse
postiteenuse raames või

— selliste materjalide, seadmete või masinate veoks,
mida juht vajab seoses oma tööga.

Neid sõidukeid tohib kasutada ettevõtte asukohast 50 km
raadiuses, tingimusel et sõiduki juhtimine ei ole juhi
põhitegevus;

e) sõidukid, mis on käigus ainult saartel, mille pindala ei
ületa 2 300 km2 ja mis ei ole riigi ülejäänud territooriu-
miga ühendatud mootorsõidukitele kasutamiseks avatud
silla, koolme ega tunneli kaudu;

f) ettevõtte asukohast 50 km raadiuses kaubaveoks kasu-
tatavad ning survegaasi, vedelgaasi või elektri jõul
liikuvad sõidukid, mille lubatud täismass koos haagise
või poolhaagisega ei ületa 7,5 tonni;

g) sõidukid, mida kasutatakse sõidukoolitusel ja juhiloa või
kutsetunnistuse saamiseks vajaliku sõidueksami soorita-
miseks, tingimusel et selliseid sõidukeid ei kasutata
kauba- või reisijateveoks ärieesmärkidel;

h) sõidukitega, mida kasutatakse seoses kanalisatsiooniga,
üleujutuste vastu kindlustamisega, vee-, gaasi- ja elektri-
hooldusteenusega, teedehoolduse- ja kontrolliga, olme-
jäätmete kogumise ja kõrvaldamisega, telegraafi- ja
telefoniteenusega, raadio- ja teleleviga ning raadio- või
telesaatjate või vastuvõtjate asukoha määramisega;

i) 10- kuni 17kohalised sõidukid, mida kasutatakse ainult
mitteäriliseks reisijateveoks;

j) erisõidukid, mis veavad tsirkuste ja lõbustusparkide
varustust;

k) erivarustusega projektsõidukid mobiilsete projektide
jaoks, mida kasutatakse statsionaarselt põhiliselt kooli-
tuseesmärkidel;

l) sõidukid, mida kasutatakse taludest piima kogumiseks
ning taludesse piimamahutite tagastamiseks või looma-
söödaks mõeldud piimatoodete kohaletoimetamiseks;

m) sõidukid, mis on spetsiaalselt kohandatud raha ja/
väärtasjade vedamiseks;

n) inimtoiduks mittemõeldud loomsete jäätmete või kor-
juste vedamiseks kasutatavad sõidukid;

o) sõidukid, mida kasutatakse üksnes kaupade jaotuskes-
kustes, näiteks sadamates, ümberlaadimisrajatistes ja
raudteeterminaalides asuvatel teedel;

p) elusloomade põllumajandusettevõttest kohalikule turule
ja vastupidi või turult kuni 50 km kaugusel asuvasse
kohalikku tapamajja vedamiseks kasutatavad sõidukid.

2. Liikmesriigid teavitavad komisjoni lõike 1 alusel tehtud
eranditest ning komisjon teeb erandid teatavaks ülejäänud
liikmesriikidele.
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3. Liikmesriik võib pärast komisjonilt loa saamist teha oma
territooriumil käesoleva määruse kohaldamisel vähesel määral
erandeid sõidukitele, mida kasutatakse eelnevalt kindlaksmää-
ratud piirkondades, mille rahvastikutihedus on väiksem kui 5
inimest ruutkilomeetri kohta, tingimusel et sellised erandid ei
ohusta oluliselt artiklis 1 sätestatud eesmärke ja tagatud on
juhi asjakohane kaitse, järgmiste vedude osas:

— riigisisene regulaarne reisijatevedu, mille sõiduplaan on
ametiasutuste poolt kinnitatud (sellisel juhul on lubatud
üksnes vaheaegadega seotud erandid), ja

— sellised riigisisesed autoveod, mille puhul veetakse kaupu
enda arvel või rendi või tasu eest ja mis ei avalda mõju
ühtsele turule ja on vajalikud teatud majandusharude
säilitamiseks riigi territooriumil ja mille puhul käesolevas
määruses sätestatud erandid näevad maksimaalse raadiu-
sena ette 100 km.

Selle erandi alusel teostatav autovedu võib haarata sõitu
piirkonda, mille rahvastikutihedus on 5 või enam inimest km
kohta, vaid sõidu lõpetamiseks või alustamiseks. Taoline
meede peab oma laadilt ja ulatuselt olema kohane.

Artikkel 14

1. Liikmesriigid võivad pärast komisjonilt loa saamist teha
artiklite 6 kuni 9 kohaldamisel erandeid eriolukordades
toimuvate vedude osas, kui sellised erandid ei ohusta oluliselt
artiklis 1 nimetatud eesmärke.

2. Pakilistel juhtudel võivad liikmesriigid teha ajutisi, mitte
üle 30 päeva kestvaid erandeid, millest teatatakse viivitamata
komisjonile.

3. Komisjon teavitab teisi liikmesriike kõigist eranditest, mis
on tehtud vastavalt käesolevale artiklile.

Artikkel 15

Liikmesriigid tagavad, et artikli 3 punktis a nimetatud sõidu-
kite juhtide suhtes kohaldatakse siseriiklikke eeskirju, mis
pakuvad lubatud sõiduaegade ja ettenähtud vaheaegade ning
kohustuslike puhkeperioodide osas kohast kaitset.

V PEATÜKK

JÄRELEVALVEMENETLUS JA SANKTSIOONID

Artikkel 16

1. Kui sõiduk ei ole varustatud sõidumeerikuga vastavalt
määrusele (EMÜ) nr 3821/85, kohaldatakse järgnevalt nime-
tatud veoteenuste osas käesoleva artikli lõike 2 ja 3 sätteid:

a) regulaarne siseriiklik reisijatevedu ja

b) regulaarne rahvusvaheline reisijatevedu, mille marsruudi
lõpp-punktid asuvad linnulennul mitte rohkem kui
50 km kaugusel kahe liikmesriigi vahelisest piirist ja
mille liini pikkus ei ületa 100 km.

2. Veoettevõtja töötab välja sõiduplaani ja töögraafiku,
milles näidatakse iga juhi nimi, elukoht ja ajakava, milles
määratakse eelnevalt kindlaks sõiduajad, muu töö, vaheajad ja
juhi kättesaadavus.

Iga juht, kes on hõivatud lõikes 1 nimetatud reisijateveoga,
kannab endaga kaasas väljavõtet töögraafikust ja sõiduplaani
koopiat.

3. Töögraafik

a) peab sisaldama kõiki lõikes 2 nimetatud üksikasju
ajavahemiku kohta, mis hõlmab eelnenud 28 päeva;
nimetatud üksikasju tuleb ajakohastada korrapäraste
ajavahemike järel, mis ei ületa ühte kuud;

b) peab olema alla kirjutatud veoettevõtja juhi või teda
esindama volitatud isiku poolt;

c) peab olema veoettevõtjas säilitatud ühe aasta jooksul
alates graafikuga hõlmatud aja möödumisest. Veoette-
võtja annab asjassepuutuvatele juhtidele, kes seda
nõuavad, töögraafikust väljavõtte; ja

d) peab olema esitatud ja väljastatud volitatud kontrollia-
metnikule viimase vastavasisulisel nõudmisel.

Artikkel 17

1. Liikmesriigid edastavad komisjonile komisjoni otsuses 93/
173/EMÜ (1) ettenähtud standardvormi kasutades vajaliku
teabe, võimaldamaks komisjonil iga kahe aasta järel koostada
aruannet käesoleva määruse ja määruse (EMÜ) nr 3821/85
täitmisest ja arengusuundadest kõnealustes valdkondades.

2. See teave peab komisjonini jõudma hiljemalt vaadeldava
kaheaastase ajavahemiku lõppemise kuupäevale järgneval
30. septembril.

3. Nimetatud aruandes märgitakse, kuidas on kasutatud
artiklis 13 sätestatud erandit.

4. Komisjon edastab aruande Euroopa Parlamendile ja
nõukogule 13 kuu jooksul pärast aruandes vaadeldud
kaheaastase ajavahemiku lõppu.

11.4.2006 ET Euroopa Liidu Teataja L 102/9

(1) EÜT L 72, 25.3.1993, lk 33.



Artikkel 18

Liikmesriigid võtavad vastu meetmed, mis võivad olla
vajalikud käesoleva määruse rakendamiseks.

Artikkel 19

1. Liikmesriigid kehtestavad käesoleva määruse ja määruse
(EMÜ) nr 3821/85 sätete rikkumiste eest sanktsioonid ja
võtavad kõik vajalikud meetmed nende rakendamise taga-
miseks. Nimetatud sanktsioonid peavad olema tõhusad,
proportsionaalsed, hoiatavad ja mittediskrimineerivad. Käeso-
leva määruse ja määruse (EMÜ) nr 3821/85 rikkumine ei või
kaasa tuua mitut sanktsiooni või menetlust. Liikmesriigid
teavitavad komisjoni nimetatud meetmetest ja sanktsioone
reguleerivatest sätetest artikli 29 teises lõigus nimetatud
kuupäevaks. Komisjon omakorda edastab teabe liikmesriiki-
dele.

2. Liikmesriik võimaldab asjaomastel ametiasutustel määrata
sanktsioon veoettevõtjale ja/või sõidukijuhile käesoleva mää-
ruse rikkumise eest, mis tuvastati liikmesriigi territooriumil,
kui nimetatud rikkumise eest ei ole veel sanktsiooni määratud,
seda ka juhul, kui rikkumine pandi toime mõne teise
liikmesriigi või kolmanda riigi territooriumil.

Erandina, kui tuvastatakse rikkumine:

— mida ei pandud toime asjaomase liikmesriigi territooriu-
mil ja

— mille pani toime veoettevõtja, kelle asukoht on mõnes
teises liikmesriigis või kolmandas riigis, või juht, kelle
töökoht on mõnes teises liikmesriigis või kolmandas
riigis,

võivad liikmesriigid kuni 1. jaanuarini 2009 sanktsioonide
määramise asemel teavitada rikkumisest selle liikmesriigi või
kolmanda riigi pädevat ametiasutust, kus asub vedaja asukoht
või juhi töökoht.

3. Kui liikmesriik algatab teatud rikkumise suhtes menetluse
või määrab sanktsiooni, peab ta esitama juhile piisavad
kirjalikud tõendid.

4. Liikmesriigid tagavad proportsionaalsete sanktsioonide
süsteemi, mis võib hõlmata ka rahalisi sanktsioone, olemasolu
juhuks, kui vedaja või temaga seotud kaubasaatjad, ekspedee-
rijad, reisikorraldajad, peatöövõtjad, alltöövõtjad ja sõiduki-
juhtide vahendamise agentuurid rikuvad käesolevat määrust
või määrust (EMÜ) nr 3821/85.

Artikkel 20

1. Juht peab kõiki liikmesriigi poolt sanktsioonide määra-
misel või menetluse algatamisel esitatud tõendeid säilitama

seni, kuni käesoleva määruse sama rikkumine ei saa kaasa
tuua teise menetluse algatamist või teise sanktsiooni määra-
mist vastavalt käesolevale määrusele.

2. Juht peab lõikes 1 viidatud tõendid nõudmisel esitama.

3. Juht, kes töötab mitme veoettevõtja juures või on mitme
veoettevõtja käsutuses, edastab igale ettevõtjale II peatüki
täitmiseks piisava teabe.

Artikkel 21

Et käsitleda juhtumeid, mille suhtes liikmesriik on seisukohal,
et tegemist on käesoleva määruse rikkumisega, mis võib
selgelt ohustada liiklusohutust, volitab see liikmesriik asjao-
mast pädevat asutust jätta asjaomane sõiduk seisma kuni
rikkumise põhjuse kõrvaldamiseni. Liikmesriigid võivad
kohustada juhti kinni pidama ööpäevasest puhkeperioodist.
Lisaks sellele liikmesriigid vajaduse korral tühistavad või
peatavad ettevõtja tegevusloa või piiravad selle kehtivust, kui
ettevõtja asukoht on selles liikmesriigis, või võtavad ära
sõidukijuhi juhiloa või peatavad või piiravad selle kehtivust.
Komisjon, toimides artikli 24 lõikes 2 sätestatud korras, töötab
välja suunised käesoleva artikli ühtlustatud kohaldamiseks.

Artikkel 22

1. Liikmesriigid abistavad üksteist käesoleva määruse kohal-
damisel ja selle täitmise kontrollimisel.

2. Liikmesriikide pädevad asutused edastavad üksteisele
regulaarselt kogu olemasoleva teabe:

a) mitteresidentide poolt toime pandud II peatüki sätete
rikkumiste ning nende eest kehtestatud sanktsioonide
kohta;

b) liikmesriigi poolt oma residentide suhtes kehtestatud
sanktsioonide kohta rikkumiste eest, mis on toime
pandud mõnes teises liikmesriigis.

3. Liikmesriigid edastavad komisjonile regulaarselt olulise
teabe käesoleva määruse siseriikliku tõlgendamise ja kohalda-
mise kohta; komisjon teeb nimetatud teabe elektroonilisel
kujul kättesaadavaks teistele liikmesriikidele.

4. Komisjon toetab liikmesriikide vahelist dialoogi käesoleva
määruse siseriikliku tõlgendamise ja kohaldamise kohta läbi
artikli 24 lõikes 1 viidatud komitee.

Artikkel 23

Ühendus alustab kolmandate riikidega läbirääkimisi, mis
võivad osutuda vajalikuks käesoleva määruse rakendamise
eesmärgil.
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Artikkel 24

1. Komisjoni abistab määruse (EMÜ) nr 3821/85 artikli 18
lõike 1 alusel loodud komitee.

2. Sellele lõikele viitamisel kohaldatakse nõuandemenetlust
vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklile 3, arvestades selle
otsuse artikleid 7 ja 8.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra.

Artikkel 25

1. Ühe liikmesriigi taotlusel või omal algatusel:

a) kontrollib komisjon juhtumeid, mil käesoleva määruse
sätteid, eriti sõiduaegade, vaheaegade ja puhkeperioodide
osas, kohaldatakse ja jõustatakse erinevalt;

b) selgitab komisjon ühise lähenemisviisi tagamiseks käeso-
leva määruse sätteid.

2. Lõikes 1 viidatud juhtudel võtab komisjon artikli 24
lõikes 2 nimetatud menetluse kohaselt vastu otsuse soovitatud
lähenemisviisi kohta. Komisjon edastab oma otsuse Euroopa
Parlamendile, nõukogule ja liikmesriikidele.

VI PEATÜKK

LÕPPSÄTTED

Artikkel 26

Määrust (EMÜ) nr 3821/85 muudetakse käesolevaga järgmi-
selt.

1. Artikkel 2 asendatakse järgmise tekstiga:

“Artikkel 2

Käesoleva määruse kohaldamisel kehtivad Euroopa
Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2006. aasta määruse
(EÜ) nr 561/2006 (teatavate autovedusid käsitlevate
sotsiaalõigusnormide ühtlustamise ning nõukogu mää-
ruste (EMÜ) nr 3821/85 ja (EÜ) nr 2135/98 muutmise
kohta) (*) artiklis 4 esitatud mõisted.

(*) ELT L 102, 11.4.2006, lk 1”.

2. Artikli 3 lõikeid 1, 2 ja 3 muudetakse järgmiselt:

“1. Sõidumeerik paigaldatakse ja seda kasutatakse
liikmesriigis registreeritud sõidukites, mida kasutatakse
reisijate või kauba autoveol ja mis on registreeritud ühes
liikmesriigis, välja arvatud määruse nr 561/2006 artiklis 3
osutatud sõidukid. Määruse nr 561/2006 artikli 16
lõikes 1 osutatud sõidukid ning sõidukid, mille suhtes oli
määruse (EMÜ) nr 3820/85 kohaldamisel antud erand,

kuid mille suhtes erand määruse (EÜ) nr 561/2006
kohaselt enam ei kehti, peavad nimetatud nõude täitma
hiljemalt
31. detsembriks 2007.

2. Liikmesriigid võivad anda käesoleva määruse kohal-
damisel erandi määruse (EÜ) nr 561/2006 artikli 13
lõigetes 1 ja 3 osutatud sõidukite suhtes.

3. Pärast komisjonilt loa saamist võivad liikmesriigid
anda käesoleva määruse kohaldamisel erandi määruse
(EÜ) nr 561/2006 artiklis 14 osutatud vedudel kasuta-
tavate sõidukite suhtes”.

3. Artikli 14 lõige 2 asendatakse järgmisega:

“2. Ettevõtja säilitab salvestuslehed ja väljatrükid –

juhul, kui need artikli 15 lõike 1 kohaselt on olemas –
kronoloogilises järjekorras ja loetaval kujul vähemalt
aasta pärast nende kasutamist ja väljastab asjaomastele
juhtidele nende taotluse korral koopiad. Lisaks sellele
väljastab ettevõtja asjaomastele juhtidele nende nõudmi-
sel juhikaartidelt allalaetud andmete koopiad ja koopiate
väljatrükid. Salvestuslehed, väljatrükid ja allalaetud and-
med esitatakse või antakse üle mis tahes volitatud
kontrolliametniku nõudmisel.”

4. Artiklit 15 muudetakse järgmiselt.

— Lõikesse 1 lisatakse järgmine punkt:

“Kui juhikaart on kahjustatud, töötab häiretega või
ei ole juhi valduses, peab juht:

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

i) andmed, mis võimaldavad juhi kindlaks-
tegemist (nimi, juhikaardi või juhiloa
number), ning oma allkirja;

ii) lõike 3 teise taande punktides b, c ja
d osutatud ajavahemikud;

b) oma teekonna lõpul välja trükkima andmed
sõidumeeriku poolt salvestatud ajavahemike
kohta, märkima üles sõidumeeriku poolt
mittesalvestatud ajavahemikud, mil ta välja-
trüki koostamisest alates teostas teisi töid, oli
valmisolekuseisundis või võttis puhkeaja, ning
kandma sellele dokumendile andmed, mis
võimaldavad juhi kindlakstegemist (nimi, juhi-
kaardi või juhiloa number), samuti oma
allkirja.”

11.4.2006 ET Euroopa Liidu Teataja L 102/11



— Lõike 2 teine punkt asendatakse järgmisega:

“Kui juht ei viibi sõidukis ja ei saa seetõttu
sõidukisse paigaldatud seadet kasutada, tuleb lõike 3
teise taande punktides b, c ja d osutatud ajavahe-
mikud,

a) kui sõiduk on varustatud sõidumeerikuga
vastavalt I lisale, kanda salvestuslehele käsitsi,
automaatse registreerimise või muude vahen-
dite abil loetavalt ja salvestuslehte määrimata,
või

b) kui sõiduk on varustatud sõidumeerikuga
vastavalt IB lisale, kanda juhikaardile sõidu-
meeriku manuaalse sisestusseadme abil.

Kui IB lisa kohaselt sõidumeerikuga varustatud
sõidukis viibib mitu juhti, siis tagab iga juht, et
tema juhikaart asetatakse sõidumeeriku õigesse
avasse.”

— Lõike 3 punktid b ja c asendatakse järgmistega:

“b) muud tööd –mis tahes tegevus peale sõiduki
juhtimise Euroopa Parlamendi ja nõukogu
11. märtsi 2002. aasta direktiivi 2002/15/EÜ
(autovedude alase liikuva tegevusega hõivatud
isikute tööaja korralduse kohta) (*) artikli 3
punkti a tähenduses, samuti mis tahes töö
sama või mõne teise tööandja jaoks kas
transpordisektoris või väljaspool seda ning

need tuleb registreerida märgi all.

c) valmisolekuaeg – direktiivi 2002/15/EÜ artikli 3
punkti b tähenduses tuleb registreerida märgi

all.

(*) EÜT L 80, 23.3.2002, lk 35.”

— Lõige 4 tunnistatakse kehtetuks.

— Lõige 7 asendatakse järgmisega:

“7. a) Kui juht juhib sõidukit, mis on varustatud
sõidumeerikuga I lisa kohaselt, peab ta suutma
kontrolliametnikule selle nõudmisel igal ajal esitada:

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

ii) juhikaardi selle olemasolul ja

iii) kõik jooksva nädala ja eelnenud 15 päeva
jooksul koostatud käsikirjalised kanded ja
väljatrükid, mis on ette nähtud käesoleva
määruse ja määrusega (EÜ) nr 561/2006.

Pärast 1. jaanuari 2008 hõlmavad alapunktides i ja
iii osutatud ajavahemikud siiski jooksvat päeva ja
eelnenud 28 päeva.

b) Kui juht juhib sõidukit, mis on varustatud
sõidumeerikuga IB lisa kohaselt, peab ta suutma
kontrolliametnikule selle nõudmisel igal ajal esitada:

i) juhikaardi selle olemasolul;

ii) kõik jooksva nädala ja eelnenud 15 päeva
jooksul koostatud käsikirjalised kanded ja
väljatrükid, mis on ette nähtud käesoleva
määruse ja määrusega (EÜ) nr 561/2006, ja

iii) salvestuslehed punktis 1 osutatud ajavahemiku
kohta, kui ta on selle ajavahemiku jooksul
juhtinud sõidukit, mis on varustatud sõidu-
meerikuga vastavalt I lisale.

Pärast 1. jaanuari 2008 hõlmab alapunktis ii
osutatud ajavahemik siiski jooksvat päeva ja
eelnenud 28 päeva.

c) Volitatud kontrolliametnik võib määruse (EÜ)
nr 561/2006 täitmist kontrollida, analüüsides
salvestuslehti, kuvades ekraanile või trükkides välja
sõidumeerikus või juhikaardil salvestatud andmeid
või muul moel iga teist tõendussuutlikku doku-
menti, mis tõendab mittevastavust mõne sättega,
näiteks artikli 16 lõigete 2 ja 3 sätetega.”

Artikkel 27

Määrust (EÜ) nr 2135/98 muudetakse järgmiselt.

1. Artikli 2 lõike 1 punkt a asendatakse järgmisega:

“1. a) Kahekümnendal päeval pärast Euroopa Parla-
mendi ja nõukogu 15 määruse 2006 (EÜ) nr 561/2006
avaldamist (teatavate autovedusid käsitlevate sotsiaalõi-
gusnormide ühtlustamise ja nõukogu määruste (EMÜ)
nr 3821/85 ja (EÜ) nr 2135/98 muutmise kohta) (*) tuleb
esmakordselt kasutuselevõetavatele sõidukitele paigal-
dada sõidumeerik vastavalt määruse (EMÜ) nr 3821/85
IB lisa nõuetele.

(*) ELT L 102, 11.4.2006, lk 1”.
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2. Artikli 2 lõige 2 asendatakse järgmisega:

“2. Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed tagamaks,
et nad on suutelised juhikaarte välja andma hiljemalt
kahekümnendal päeval pärast määruse (EÜ) nr 561/2006
avaldamist.”

Artikkel 28

Määrus (EMÜ) nr 3820/85 tunnistatakse kehtetuks ja
asendatakse käesoleva määrusega.

Määruse (EMÜ) nr 3820/85 artikli 5 lõikeid 1, 2 ja 4
kohaldatakse kuni direktiivi 2003/59/EÜ artikli 15 lõikes 1
nimetatud tähtpäevadeni.

Artikkel 29

Käesolev määrus jõustub 11. aprillil 2007, välja arvatud
artikli 10 lõige 5, artikli 26 lõiked 3 ja 4 ning artikkel 27, mis
jõustuvad 1. mail 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Strasbourg, 15. märts 2006

Euroopa Parlamendi nimel
president

J. BORRELL FONTELLES

Nõukogu nimel
eesistuja

H. WINKLER
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Autojuhi t66- ja pubkeaja icoondtabel

S6iduaeg, vabeaeg v6i puhkcaeg
Mdsimum r'6i
mllnlmum

nondd

Pilsnd nm i se, v[bendanise,
j aga- i sg v6i edasilikkanors e

v6imalused

Jlrjestilune sdiduasg 4 tundi 30 mirr,

\/aheaeg 45 nin.
$fiirnalik jagada 15 rnin + 30

nh.

O6pilevane s6iduaeg .9 tundi
Kaks ksrda nidnias v.6ib

pikeudada 10 tursini

Jarj estikune sdidupievade aw 6 pacva

Nidalaue sdiduacg 56 tundi

Kahrn;dalane s6iduaeg 90 tuDdi

$irlelane t66acg 48 ttndi
Vdib pikeodada 60 t"""i''i kui
uclja jarjestihpc hm keshnine
t66aeg si fileta 48 hndi nidala
kohta

Oopaevane puhkraeg (l juhQ 11 tuDdi
Vdib jagada 3 trrndi +9 trrDdi
3 korda nErtalas v6ib lirhenrtada 9
lu nini

OOpaevane puhkcaeg (mitu juhti)

Mifue jrrhiga veo korral sn esimese
rirnnijooksul teise juhi v6i teiste
juhtide kohalolek vab atahtlik,
ulejdanud ajal agakohustuslik \

t hmdi JS hrnni
jooksul

Nidalane pubkeaeg 45 tundi
Kabe jarja
vdib fihte nidalast prrhkeaega
lfihendad a 24 tuntrirri tingimr-rse1,
et sce kompenseeritakse jirgnerz a
kolme nidala jooksul



Autojuhtide too- ja puhkeaja muudatused jdusturrad I 1 .apriliil 2007.a.
1i 'apilIil 200-/ 'u jd*stub Euroopa Pariamen$ j: N6ukogu naf,nrs 561/2006, mis lcisitrebautojuhtide too- jt p"uteaega ju tiurgrr*aoarrr r$i u, lgitTgi; nr. 2135/98 nragtunnistatakse icehtetula rn66rus 3820/85. uue *efr*r;;haseit ,i *ooto autojuhi sdiduaiakes:frnrst puuduta'ad normid' naitehs oapL'*1 

.soidrueg ei tohi uietada flhei.,a tuxdi javdimalus oopie'ast s6iduaega ialcs tcoiaa 
1idd* pitroo"a^ hrni Inrane tunxini. irLlidkehtestatalse erinevaid nduJeid *tojubi-p*bkeaja rorrota*rtr. uae*r, eesmargiks onuhthutada konkurentsifinsimusl p"tr"a;. j,rhtrd;- bofugrnusi ja liilcusohutusr.Alij arpe'alt lcfuj elri n rn t pt*iri nt'a"G r,drreldes senikehtinud n'irusega.

1' Piirast 4'5 tu'nist sSiduaega on kohustnsiik latksmatu js. ninuti pikiane 'aheaeg. sed.avaheaega on lubat'd 4,5 tundse soiJuaJ, ,r* jagada kaheis jidestuses, krs esimose osakeshars r'f,he,m,ait 15 ninutit ja teine oru toonrs 'Ehe,m,art 30 minutit.
2' oopzierfane puhlceaeg (1 juht) ou vahe,nralt 11 tundi, mida vSib jagad.a ainuit lcaheks osaks,k'sju*res esirnese osakestrnrs on r'6beu.alt 

i trtrdi j.l;Josal g tundl Kur autojuht on kitresaarud kogtt odpaevase p'hkeaja (niiteks tl ;i;*d;'saab arata u* roia,rpcriood- Kaheiganadahe prrhkeperiooo Yanet touiu oottu ku'i korra ilii.odatod oopd.evast puhkeperioodifresfi,nrsega vihem.alt 9 trr.ndi).

3. Mihe juhi korral 30 trnrri 
ioo$ol parast oopaevast vdi iganadalasr pulk eapgapeab ju1tv6ha uue 66pae'ase puhkryerio.odi, ",lG"u oir-^ uar*alt 9 firnd piL{cnne.Mime jr:higa veo kJnd on esim$, tr*i jooksul tcise-juhi uorrirt iouia, kohaloleky3lnrahtlik, flejEanud ajal aga kohusnrslik-

4' Igpn'ddalane t"gt{Tpe pubkeaeg on kestrnrsega 45 tundl'Kahe jarjcstikusJn'ea^ta jooksrl 
r!"u i,,tri "om" r:as rilr"grrraarset ig'r.adalast prrhk ea',*av6i fihc regulaarse iganadahs" p*ti+ia ja'he hrhendarra igrredd*e p'hkeaja 'Ehe,m. art 24tundi' seeju*res firleb lfihendatud pi;g kompenbeerida samrvi5rse p'hkeaj4g4 mis turebvdtta ten"ikuna Er'oe k6neahrsele ';a"ra"l-atgo*" kolnanfu nirrala l6ppu

5. Llfiatud on kurs jarjesflmst s6idupEeva.
Igaaedalane p'hkeaee p*b algama fii*rt."?Fr. igaqedahse puhkeaja l6puJe jirgnenudffi" ":fffi :,ililtffim-"% lffi gffiffi aneris er e ril;"
6' Iganadalane 

-sdid'aeg ei tohi flletada 56 tundi, h:sju'res. sdid'aeg summcerifirlt iga kah enlrl^Ia lcohta ei*tohi ruetaaa 90 tundi. Nedal oo'uj;riuh;oik a"r.r-io.iil, esmaspie'ar ja
[:ffi:, ilJhlYrtr$"]tt -Iloti*',i tohi-takistad^ jonr- ar'stamast ona
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