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MAANTEETRANSPORT: ÕIGUSAKTIDE ÜHTLUSTAMINE

Euroopa ühtse maanteetranspordituru loomine ei ole võimalik ilma liikmesriikides kehtivate
õigusaktide ühtlustamiseta. Euroopa Liit on võtnud meetmeid maksustamise, tehniliste
nõuete, haldus- ja sotsiaalvaldkonnas.

ÕIGUSLIK ALUS

Lissaboni lepingu VI jaotis, eelkõige Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 91.

EESMÄRGID

Ühine maanteetranspordi poliitika, millega säilitatakse õiglased konkurentsitingimused
ja tagatakse teenuste osutamise vabadus, tähendab kohustust ühtlustada liikmesriikide
õigusakte. See ei kehti üksnes maksustamise (käibemaks, mootorsõidukimaks, kütusemaks)
ja riigiabi suhtes, vaid ka tehniliste nõuete (lubatud maksimaalmõõtmed ja täismass),
sotsiaalõigusnormide ning keskkonnakaitsemeetmete suhtes.

SAAVUTUSED

A. Maksustamise ja tehniliste nõuete ühtlustamine
1. Aktsiisid
Energiatoodete maksustamise ühenduse raamistikku käsitleva 27. oktoobri 2003. aasta
direktiiviga 2003/96/EÜ asendati kaks kütuseaktsiisi ühtlustamise direktiivi (direktiivid 92/81/
EMÜ ja 92/82/EMÜ) (vt teabelehte 5.11.3).
2. Teemaksude kehtestamine
Komisjon esitas 8. juulil 2008 transpordi keskkonnahoidlikumaks muutmise paketi
(keskkonnahoidliku transpordi pakett). Tegemist on üldise, läbipaistva ja hõlpsalt ülevõetava
kõikide väliskulude, sealhulgas keskkonna-, müra-, ummiku- ja tervishoiukulude arvestamise
mudeliga. Mudel oli Eurovignette’i direktiivi läbivaatamisel infrastruktuuri kasutusmaksu
arvutamise aluseks ning sellega kaasnes strateegia mudeli järkjärguliseks rakendamiseks kõigi
transpordiliikide puhul. Transpordiettevõtjate maanteekasutusmaksu arvestamisel võetakse
siiski ka edaspidi aluseks 17. juuni 1999. aasta direktiiv 1999/62/EÜ. Viimast on muudetud
17. mai 2006. aasta direktiiviga 2006/38/EÜ ja 27. septembri 2011. aasta direktiiviga 2011/76/
EL. Eurovignette’i direktiivi 1999. aastal toimunud läbivaatamise käigus lähtuti põhimõttest
„saastaja maksab“ ja väliskulude sisestamisest ning selle eesmärk oli kajastada maksudes
eri kulusid, mida tekitab infrastruktuuri kasutamine raskeveokite poolt. Selleks nähakse ette,
et lisaks olemasolevatele teemaksudele, mida arvestatakse läbitud vahemaa alusel, et katta
teede ehituse, hoolduse, kasutamise ja arendamise kulud, varieeritakse kogutavaid tasusid,
et võtta arvesse õhu- ja mürasaastet ning ummikutega seotud riske. Euroopa Parlamendi
ja nõukogu 2011. aastal saavutatud kompromisslahenduse peamine saavutus on tulude ja

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/et/FTU_5.11.3.pdf
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investeeringute läbipaistvus. Liikmesriigid võivad liiklusummikute vähendamise eesmärgil
varieerida teemaksu suurust tipptundidel kuni 175% ulatuses ja kuni viis tundi päevas.
Seda võib kompenseerida ka madalama maksuga muudel kellaaegadel. Maksu varieerimist
tuleb kavandada ja kohaldada läbipaistval, mittediskrimineerival ja kõigile kasutajatele
kättesaadaval viisil. Teemaksutulude suunamise põhiprobleem lahendati tänu liikmesriikide
otsusele reinvesteerida infrastruktuurimaksudest ja väliskulumaksudest saadav tulu suurt
üleeuroopalist huvi pakkuvatesse eriprojektidesse (TEN-T: otsuse nr 661/2010/EL III lisa)
ning muuta transport keskkonnahoidlikumaks. Lisaks on mägipiirkondades võimalik kehtestada
saastavamatele, st heitgaasiklassidesse EURO 0, I ja II ning alates 2015. aastast ka EURO
III kuuluvatele raskeveokitele infrastruktuuri kasutamise lisamaksud. Neil juhtudel tuleb tulu
investeerida üleeuroopalist huvi pakkuvate prioriteetsete projektide rahastamisse. Komisjon
esitab hiljemalt 2015. aasta oktoobris Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande kõnealuse
direktiivi rakendamise ja mõju kohta, eelkõige seoses nende sätete tõhususega, mis käsitlevad
liiklusest tuleneva saaste ning üle 3,5 ja alla 12 tonniste sõidukite kaasamisega seotud kulude
katmist.
3. Lubatud maksimaalmõõtmed ja täismass
Selles küsimuses on liidus kohaldatav alustekst 25. juuli 1996. aasta direktiiv 96/53/EÜ, millega
kehtestatakse sõidukite siseriiklikus ja rahvusvahelises liikluses lubatud maksimaalmõõtmed
ja täismass. Direktiivis sätestatud mõõtmeid käsitlevaid norme kohaldatakse kõikide
liikmesriikides sõitvate raskeveokite suhtes. Direktiivi täiendati ja muudeti 22. juuli 1997.
aasta direktiiviga 97/27/EÜ ja 18. veebruari 2002. aasta direktiiviga 2002/7/EÜ, et ühtlustada
eelkõige busside mõõtmeid käsitlevaid norme ning võimaldada seega nende vaba liikumist
liidus ja tagada eelkõige reisijate kabotaažvedude tõrgeteta toimimine. Direktiivi 96/53/EÜ
artiklis 4 on siseriiklikud erandid siiski lubatud, näiteks direktiivi lisas lubatavast (18,75 m
ja 40 t) pikemate ja raskemate sõidukite liiklusesse lubamine selliste vedude puhul, mis ei
mõjuta märgatavalt rahvusvahelist konkurentsi, näiteks sõidud, mis on seotud metsakasutuse
ja metsatööstusega, ning seda tingimusel, et liikmesriigid teavitavad komisjoni kohaldatavatest
eranditest. Erandite tegemine maksimaalmõõtmete ja täismassi suhtes kehtivatest nõuetest on
katseliselt lubatud vaid riigi tasandil. Euroopa Parlamendile ja nõukogule 15. aprillil 2013. aastal
esitatud direktiivi ettepaneku eesmärk on anda luba ka pikemate ja raskemate veokite (üliraskete
veokite) piiriüleseks liikluseks (vt ka Euroopa Parlamendi rolli käsitlevat punkti).
B. Halduspoliitika ühtlustamine
1. Sõidukijuhte puudutavad õiguslikud kohustused
Juhilube käsitleva 29. juuni 1991. aasta direktiiviga 91/439/EMÜ ühtlustati vorme ja
sõidukikategooriaid, võeti kasutusele vastastikuse tunnustamise põhimõte ja kehtestati
miinimumnõuded juhtide terviseküsimuste ja kvalifikatsiooni suhtes. 23. juuli 1996. aasta
direktiiviga 96/47/EÜ loodi juhilubade alternatiivne vorm (krediitkaardi formaat). Kolmanda
juhilube käsitleva direktiiviga (20. detsembri 2006. aasta direktiiv 2006/126/EÜ) nähti sellise
vormi kasutamine ette kõigi liidus väljastatavate juhilubade puhul alates 19. jaanuarist 2013.
Lisaks sellele tuleb kõik praegu kehtivad väljastatud paberload asendada uue plastkaardiga
juhilubade uuendamise korral või hiljemalt aastaks 2033. Kõikidel uutel lubadel on kehtivusaeg
(mootorrataste ja sõidukite puhul 10–15 aastat, sõltuvalt riigist, ning veokite ja busside puhul
viis aastat), kusjuures load kehtivad kõikjal liidus. Liidus on veel kasutusel ligikaudu 110
juhilubade eri vormi. Ühtlustamisel on kolm eesmärki: võidelda võltsimise vastu, tagada vaba
liikumine ja parandada liiklusohutust. Nn juhiloaturism ei ole enam näiteks võimalik, sest
igal isikul tohib edaspidi olla ainult üks juhiluba ning juhiluba ei saa enam isikud, kellel on
juhiluba teises liikmesriigis mis tahes määral piiratud või peatatud või kellelt see on ära võetud.
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Komisjon esitab kõige varem 19. jaanuaril 2018 aruande nimetatud direktiivi rakendamise,
sealhulgas liiklusohutusele avaldunud mõju kohta. Veoautojuhtide juhitunnistust (ette nähtud
1. märtsi 2002. aasta määrusega (EÜ) nr 484/2002) ja kutseoskuse tunnistust (ette nähtud 15.
juuli 2003. aasta direktiiviga 2003/59/EÜ) käsitleva teabe leiab maanteetransporti puudutavast
teabelehest.
2. Sõidukite registreerimine
Nõukogu 29. aprilli 1999. aasta direktiiviga 1999/37/EÜ (muudetud direktiiviga 2003/127/
EÜ) ühtlustatakse sõidukite registreerimisdokumente ning lihtsustatakse omaniku kontrollimist
ja kahe eri liikmesriigi kodanike vahelisi üleminekuid. Nõukogu 3. novembri 1998. aasta
määrusega (EÜ) nr 2411/98 (mootorsõidukite ja nende haagiste registreerimisliikmesriigi
tunnusmärgi tunnustamise kohta ühendusesiseses liikluses) nähakse ette kohustus
kasutada registreerimisnumbri vasakus servas valgustpeegeldavat Euroopa Liidu lippu ja
registreerimisliikmesriigi tunnusmärki. Liidu kodakondsust käsitlevas 2010. aasta aruandes
„ELi kodanike õigusi piiravate takistuste kõrvaldamine“ tõi komisjon välja sõidukite
registreerimise probleemi, mis on kaupade vaba ringluse üks peamisi takistusi. Komisjon tegi
samuti ettepaneku lihtsustada sõidukite teises liikmesriigis ümberregistreerimisega seonduvaid
formaalsusi, mis võimaldaks ettevõtjatel, kodanikel ja riigisektoril hoida kokku vähemalt 1,5
miljardit eurot. Kui ettepanek jõustub, siis ümberregistreerimise kohustus ei hõlma näiteks
isikuid, kes viibivad teatud aja aastast mõnes teises liikmesriigis puhkusel. Seevastu isikutel,
kes elavad alaliselt teises liikmesriigis, on sõiduki ümberregistreerimiseks aega kuus kuud.
C. Sotsiaalsete aspektide ühtlustamine
1. Tööaeg
23. novembri 1993. aasta direktiiv 93/104/EÜ, mis käsitleb tööaja korralduse teatavaid aspekte,
ei hõlmanud transpordisektorit. 11. märtsi 2002. aasta direktiivi 2002/15/EÜ (autovedude
alase liikuva tegevusega hõivatud isikute tööaja korralduse kohta) eesmärk oli kehtestada
miinimumnõuded tööaja korraldusele, et parandada sõidukijuhtide tervishoidu ja ohutust.
Keskmine tööaeg nädalas on direktiivi kohaselt kuni 48 tundi. Tööaeg võib ulatuda 60
tunnini juhul, kui nelja kuu jooksul arvestatud keskmine tööaeg ei ületa 48 tundi nädala
kohta. Oktoobris 2008 esitas komisjon direktiivi 2002/15/EÜ muutmise ettepaneku, et jätta
direktiivi reguleerimisalast välja füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsevad sõidukijuhid. Euroopa
Parlament ei olnud sellise erandiga aga nõus.
2. ELi sotsiaalnormidega kehtestatud sõidu- ja puhkeaeg
Maksimaalne sõiduaeg päevas ja nädalas, vahepausid ja minimaalne puhkeaeg päevas ja nädalas
on kindlaks määratud 15. märtsi 2006. aasta määrusega (EÜ) nr 561/2006, millega tunnistati
kehtetuks 20. detsembri 1985. aasta määrus (EMÜ) nr 3820/85. Määruse reguleerimisalasse
kuuluvad kaubaveoga (üle 3,5 tonnised sõidukid) või reisijateveoga (üle 9 kohaga sõidukid)
tegelevad sõidukijuhid ning määrusega kehtestati sagedasemad puhkepausid, samuti parandati
ja lihtsustati kontrolli- ja karistusvõimalusi. Lisaks muudeti määrusega (EÜ) nr 561/2006
20. detsembri 1985. aasta määrust (EÜ) nr 3821/85, võttes lõplikult kasutusele võltsimiskindlaks
peetavad elektroonilised või digitaalsed sõidumeerikud, mis lihtsustavad ELi sotsiaalnormide
rikkumiste avastamist. 15. märtsi 2006. aasta direktiiviga 2006/22/EÜ kehtestati eespool
nimetatud määruste rakendamise miinimumtingimused ja määrati kindlaks kontrollide
miinimumarv (2010. aastal vähemalt 3% juhtide töötatud päevadest), mis liikmesriigid peavad
läbi viima, et tagada sõidu- ja puhkeajast ning ette nähtud vahepausidest kinnipidamine.
Analoogsõidumeerikute asendamine digitaalsete sõidumeerikutega võimaldab kontrollida üha

http://www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0603:FIN:ET:PDF
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suuremaid andmemahte kiiremini ja täpsemini, mistõttu suudavad liikmesriigid teostada järjest
rohkem kontrolle.
Nn maanteepaketti (vt teabelehe 5.6.3, punkti 2 alapunkti c) kuuluva 21. oktoobri 2009. aasta
määrusega (EÜ) 1073/2009 muudeti määrust (EÜ) nr 561/2006, et taaskehtestada nn 12 päeva
reegel, mis annab reisijateveoteenust osutavatele juhtidele võimaluse lükata nädalast puhkeaega
edasi ja töötada järjest 12 päeva (kuue järjestikuse tööpäeva asemel), tingimusel et tegemist on
üksiku rahvusvahelise reisijate juhuveo teenuse osutamisega ja reisi jooksul viibitakse vähemalt
24 tundi lähteriigist erinevas riigis. Erandi tegemine peaks olema lubatud ainult väga rangetel
tingimustel, et tagada liiklusohutus ja kehtestada juhtidele kohustus võtta iganädalane puhkeaeg
välja vahetult enne ja pärast kõnealuse teenuse osutamist. Alates 1. jaanuarist 2014 lisanduvad
teisedki tingimused: sõidukil peab olema digitaalne sõidumeerik ning juhul, kui sõidetakse kella
22 ja 6 vahelisel ajal, võib juht töötada järjest vaid kolm tundi või sõidukis peab olema mitu juhti.

EUROOPA PARLAMENDI ROLL

Euroopa Parlament toetas oma seadusloomepädevuste raames enamikku komisjoni
ühtlustamisalastest ettepanekutest, kuid esitas ka mõned omapoolsed rõhuasetused.
— Eurovignette’i direktiivi viimase läbivaatamise käigus tõhustas Euroopa Parlament selle

keskkonnaaspekte. Kui 2013. aasta teisest poolest võib maanteemaks sisaldada müra-
ja õhusaastest tulenevaid kulusid, siis see sai võimalikuks tänu transpordikomisjoni
kindlale seisukohavõtule. Seda tulemust peeti põhimõtte „saastaja maksab“ rakendamise
miinimumnõudeks.

— Kuigi Euroopa Parlament saavutas töö- ja puhkeaja kontrollide olulise karmistamise,
nõuab parlament ka sotsiaalsete normide ühtlustamist liidu tasandil. Sel eesmärgil nõudis
Euroopa Parlament komisjonilt, et enne 2013. aasta lõppu „vaadataks veel kord läbi
eeskirjad, mis reguleerivad sõidu- ja puhkeaega reisijate- ning kaubaveos“, samuti nõuti
nende eeskirjade rakendamise läbivaatamist ning rakendamise ja jõustamise tõlgendamise
ühtlustamist. 14. aprillil 2014 vastu võetud aruanne (COM(2014)0222 final) annab
ülevaate turu arengust ja kirjeldab ühtlasi ka kaupade maanteeveo sotsiaalset mõõdet.
Aruandes soovitatakse muu hulgas parandada kontrollide tõhusust ja edendada paremaid
töötingimusi, et tasakaalustada oluliste ja pikas perspektiivis tuntavate muutuste mõju,
nagu eelkõige sõidukijuhtide puudus (vt ka teabelehe 5.7.3 Euroopa Parlamendi rolli
käsitlevat punkti). Lisaks on Euroopa Parlamendi saavutus see, et direktiivi 2002/15
sätteid kohaldatakse alates 2009. aastast ka füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsevatele
sõidukijuhtidele, kelle osakaal on sektoris ligikaudu 20%.

— Parlament lükkas 15. aprillil 2014 tagasi muudatusettepanekud, mis komisjon esitas
direktiivi 96/53/EÜ alusel sõidukite lubatud maksimaalmõõtmete ja massi kohta. Seejuures
nõudis ta komisjonilt üliraskeid veokeid käsitleva piisava mõjuhinnangu läbiviimist ja
sellekohase aruande esitamist Euroopa Parlamendile hiljemalt 2016. aastaks.

— 9. septembril 2015 kutsus Euroopa Parlament oma resolutsioonis 2011. aasta
transpordipoliitika valge raamatu rakendamise ning vahekokkuvõtte ja edasiste sammude
kohta säästva liikuvuse suunas komisjoni üles tegema ettepanekuid täiendavate
õigusmeetmete kohta teatavates eespool nimetatud valdkondades (vt „Saavutused“). Ta
nõudis eelkõige kolmanda juhilubade direktiivi (direktiiv 2006/126/EÜ) muutmist, et
muuta rangemaks juhilubade andmise ja väljaõppe nõudeid, ning oli ka seisukohal, et läbi
tuleks vaadata direktiivi 96/53(EÜ) muutev 29. aprilli 2015. aasta direktiiv (EL) 2015/719
teatavatele sõidukitele lubatud maksimaalmõõtmete ning lubatud täismassi kehtestamise
kohta.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/et/FTU_5.6.3.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/et/FTU_5.7.3.pdf
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/2096(INI)&l=et
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/2096(INI)&l=et
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