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Ilma juhita renditud sõidukite kasutamine kaupade autoveol ***I
Euroopa Parlamendi 15. jaanuari 2019. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku 
kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse 
direktiivi 2006/1/EÜ ilma juhita renditud sõidukite kasutamise kohta kaupade autoveol 
(COM(2017)0282 – C8-0172/2017 – 2017/0113(COD))
(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2017)0282),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 91 
lõiget 1, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile 
(C8-0172/2017),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 6. detsembri 2017. aasta 
arvamust1,

– olles konsulteerinud Regioonide Komiteega,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

– võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni raportit (A8-0193/2018),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;2

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab 
oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 

1 ELT C 129, 11.4.2018, lk 71.
2 Käesolev seisukoht asendab 14. juunil 2018. aastal vastuvõetud muudatusettepanekud 

(Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0264).



komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.



P8_TC1-COD(2017)0113

Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 15. jaanuaril 
2019. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 
(EL) 2019/…, millega muudetakse direktiivi 2006/1/EÜ ilma juhita renditud sõidukite 
kasutamise kohta kaupade autoveol

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 91 lõiget 1,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust1,

pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega,

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt2

1 ELT C 129, 11.4.2018, lk 71.
2 Euroopa Parlamendi 15. jaanuari 2019. aasta seisukoht.



ning arvestades järgmist:

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2006/1/EÜ1 on ette nähtud turu 

minimaalne avamine ilma juhita renditud sõidukite kasutamiseks kaupade autoveol. 

(2) Selline renditud sõidukite kasutamine võib vähendada kaupu omal kulul vedavate 

ettevõtjate või rendi või tasu eest selliseid teenuseid osutavate ettevõtjate kulusid, 

muutes samas nende tegevuse paindlikumaks. See aitaks Selline renditud sõidukite 

kasutamine võib seega aidata suurendada asjaomaste ettevõtjate produktiivsust ja 

konkurentsivõimet. Kuna renditavad sõidukid on keskmise sõidukipargi sõidukitest 

tavaliselt uuemad, on võivad need olla tihti ka lisaks ohutumad ja vähem 

saastavamad saastavad. [ME 1]

(3) Direktiiv 2006/1/EÜ ei võimalda ettevõtjatel renditud sõidukite kasutamise eelistest 

täiel määral kasu saada. Kõnealune direktiiv näeb liikmesriikidele ette võimaluse 

piirata oma nende territooriumil asutatud ettevõtjate poolt omal kulul toimuvate 

vedude puhul üle 6-tonnise registrimassiga renditud sõidukite kasutamist. Lisaks ei 

nõuta liikmesriikidelt, et nad peaksid oma vastaval territooriumil lubama selliste 

renditud sõidukite kasutamist, kui sõiduk mis on õiguspäraselt registreeritud või 

kasutusele võetud muus liikmesriigis kui seda rentiva ettevõtja asukoha liikmesriik. 

[ME 2]

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. jaanuari 2006. aasta direktiiv 2006/1/EÜ ilma 
juhita renditud sõidukite kasutamise kohta kaupade autoveol (kodifitseeritud versioon) 
(ELT L 33, 4.2.2006, lk 82).



(4) Et võimaldada ettevõtjatel renditud sõidukite kasutamise eelistest rohkem kasu 

saada, peaksid nad saama kasutada mitte ainult nende asukoha liikmesriigis, vaid mis 

tahes liikmesriigis renditud sõidukeid. See muudaks neil eelkõige lühiajalise, ajutise 

või hooajalise tippnõudluse rahuldamise või puudustega/kahjustatud sõidukite 

asendamise hõlpsamaks.

(4a) Liikmesriikidel ei peaks olema lubatud piirata oma vastaval territooriumil teise 

liikmesriigi territooriumil nõuetekohaselt asutatud ettevõtja poolt renditud sõiduki 

kasutamist, kui sõiduk on registreeritud ja vastab tegevusstandarditele ja 

ohutusnõuetele, või on kasutusele võetud vastavalt mis tahes liikmesriigi 

õigusaktidele ja kui vastutava ettevõtja asukohaliikmesriik on selle kasutamist 

lubanud. [ME 3]



(5) Autoveo maksustamise määrad erinevad liidus endiselt märkimisväärselt. Seetõttu on 

maksumoonutuste vältimiseks teatavad piirangud (mis mõjutavad kaudselt ka 

sõidukite rentimise teenuste osutamise vabadust) maksumoonutuste vältimise 

eesmärgil siiski põhjendatud. Järelikult peaks liikmesriikidel olema võimalus piirata 

käesolevas direktiivis sätestatud tingimustel ja oma vastaval territooriumil aega, 

mil muus liikmesriigis kui sõidukit rentiva ettevõtja asukoha liikmesriigis asutatud 

ettevõtja võib teises liikmesriigis registreeritud või kasutusele võetud renditud 

sõidukit võib nende territooriumil kasutada. Samuti peaks neil olema lubatud 

piirata seda, kui suurel arvul nende territooriumil asutatud ettevõtja selliseid 

sõidukeid rentida võib. [ME 4]

(5a) Nimetatud meetmete jõustamiseks tuleks teave renditud sõiduki 

registreerimisnumbri kohta kanda Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) 

nr 1071/20091 alusel loodud liikmesriikide riiklikesse elektroonilistesse 

registritesse. Asukohaliikmesriigi pädevad asutused, keda teavitatakse sellise 

sõiduki kasutamisest, mille ettevõtja on rentinud ja mis on registreeritud või 

kasutusele võetud teise liikmesriigi õigusaktide kohaselt, peaksid sellest teavitama 

kõnealuse teise liikmesriigi pädevaid asutusi. Liikmesriigid peaksid kasutama 

selleks siseturu infosüsteemi (IMI). [ME 5]

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrus (EÜ) 
nr 1071/2009, millega kehtestatakse ühiseeskirjad autoveo-ettevõtja tegevusalal 
tegutsemise tingimuste kohta ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 96/26/EÜ 
(ELT L 300, 14.11.2009, lk 51)



(6) Omal kulul toimuvate vedude tõhustamiseks ei tohiks liikmesriikidel enam olla 

võimalik piirata sellise tegevuse puhul renditud sõidukite kasutamist.

(6a) Selleks et pidada kinni tegevusstandarditest, järgida ohutusnõudeid ja tagada 

juhtidele juhtide inimväärsed töötingimused, on oluline garanteerida ettevõtjatele 

juurdepääs varadele ja otsesele tugitaristule riigis, kus nad tegutsevad. [ME 6]

(7) Käesoleva direktiivi rakendamist ja mõju peaks järgima komisjon, kes peaks selle 

dokumenteerima asjakohases aruandes hiljemalt kolm aastat pärast käesoleva 

direktiivi ülevõtmise kuupäeva. Aruandes tuleks võtta nõuetekohaselt arvesse mõju 

liiklusohutusele, maksutulule ja keskkonnale. Samuti tuleks aruandes hinnata 

kõiki käesoleva direktiivi rikkumisi, sh piiriüleseid rikkumisi. Kõnealuses 

valdkonnas mis tahes edaspidise meetme võtmise korral vajaduse hindamisel tuleks 

nimetatud aruannet arvesse võtta. [ME 7]



(8) Kuna käesoleva direktiivi eesmärke ei ole liikmesriikidel üksi võimalik piisaval 

määral saavutada ning neid saab autovedude piiriülest iseloomu ning käesoleva 

direktiiviga lahendatavate küsimuste laadi arvestades paremini saavutada pigem liidu 

tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 

sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe 

käesolev direktiiv nimetatud eesmärkide saavutamiseks vajalikust kaugemale. 

(9) Direktiivi 2006/1/EÜ tuleks seega vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:



Artikkel 1

Direktiivi 2006/1/EÜ muudetakse järgmiselt. 

1) Artiklit 2 muudetakse järgmiselt:

a) lõiget 1 muudetakse järgmiselt:

i) sissejuhatav lause asendatakse järgmisega:

„Iga liikmesriik lubab oma territooriumil selliste sõidukite kasutamist, 

mille on rentinud mõne teise liikmesriigi territooriumil asuvad ettevõtjad, 

tingimusel et:“;

ii) punkt a asendatakse järgmisega:

„a) sõiduk on registreeritud või kasutusele võetud vastavalt mis tahes 

liikmesriigi õigusaktidele, sealhulgas tegevusstandarditele ja 

ohutusnõuetele;“ [ME 8]



b) lisatakse lõige 1a:

„1a. Kui sõidukit ei ole seda rentiva ettevõtja asukoha liikmesriigi õigusaktide 

kohaselt registreeritud või kasutusele võetud, võivad liikmesriigid piirata 

renditud sõiduki kasutamise aega oma vastaval territooriumil. Sellisel 

juhul lubavad liikmesriigid seda asjaomasel kalendriaastal siiski 

vähemalt neli kuud kasutada.“ [ME 9]

2) Artikkel 3 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 3

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, millega tagada, et nende 

territooriumil asutatud ettevõtjad võivad kaupade autoveoks kasutada renditud 

sõidukeid nende omanduses olevate sõidukitega samadel tingimustel, kui 

artiklis 2 sätestatud tingimused on täidetud.“ [ME 10]

1a. Kui sõiduk on registreeritud või kasutusele võetud vastavalt teise liikmesriigi 

õigusaktidele, võib ettevõtja asutamiskoha liikmesriik:



a) piirata renditud sõiduki oma vastaval territooriumil kasutamise aega, 

tingimusel et ta võimaldab kasutada renditud sõidukit vähemalt neli 

järjestikust kuud igal konkreetsel kalendriaastal; sellisel juhul võib 

nõuda, et rendilepingu kestus ei ületaks liikmesriigi määratud 

ajapiirangut;

b) piirata mis tahes ettevõtja kasutuses olevate renditud sõidukite arvu, 

tingimusel et ta lubab kasutada vähemalt sellisel arvul sõidukeid, mis 

vastab 25 %-le kogu ettevõtja omanduses olevast kaubaveosõidukite 

pargist loa saamise taotluse esitamisele eelneva aasta 31. detsembri 

seisuga; sellisel juhul on ettevõtjal, kelle sõidukipargis on rohkem kui 

üks ja vähem kui neli sõidukit, lubatud kasutada vähemalt ühte sellist 

renditud sõidukit.“ [ME 11]

1b. Liikmesriigid võivad lõike 1 sätetest välja jätta omal kulul üle 6-tonnise 

registrimassiga sõidukitega teostatavad veod. [ME 28 ja 34]



2a) Lisatakse artikkel 3a:

„Artikkel 3a

1. Teave renditud sõiduki registreerimisnumbri kohta kantakse määruse (EÜ) 

nr 1071/2009 artiklis 16* määratletud riiklikku elektroonilisse registrisse.

2. Ettevõtja asukohaliikmesriigi pädevad asutused, keda teavitatakse sellise 

sõiduki kasutamisest, mille ettevõtja on rentinud ja mis on registreeritud või 

kasutusele võetud teise liikmesriigi õigusaktide kohaselt, teavitavad sellest 

kõnealuse teise liikmesriigi pädevaid asutusi.

3. Lõikes 2 ette nähtud halduskoostööd tehakse määruse (EL) nr 1024/2012** 

alusel loodud siseturu infosüsteemi (IMI) kaudu. 

__________________

* Viidates määruse (EÜ) nr 1071/2009 artiklile 16, võttes arvesse komisjoni 

poolt kavandatavat andmete registris hoidmise kestuse pikendamist.

** ELT L 316, 14.11.2012, lk 1.“ [ME 12]



3) Lisatakse artikkel 5a:

„Artikkel 5a

Hiljemalt ... [OP: please insert the date calculated 5 years after the deadline for 

transposition of the Directive 3 aastat pärast käesoleva muutva direktiivi 

siseriiklikku õigusesse ülevõtmise tähtaja möödumist] esitab komisjon Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule aruande käesoleva direktiivi rakendamise ja mõju kohta. 

Aruanne peab sisaldama teavet muus liikmesriigis kui sõidukit rentiva ettevõtja 

asukoha liikmesriigis renditud sõidukite kasutamise kohta. Aruandes pööratakse 

erilist tähelepanu liiklusohutusele ja maksutulule avalduvale mõjule, sh 

maksumoonutustele, ning kabotaažvedude eeskirjade jõustamisele kooskõlas 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1072/2009*. Kõnealuse 

aruande alusel hindab komisjon täiendavate meetmete võtmise vajadust.

__________________

* Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoober 2009. aasta määrus (EÜ) 

nr 1072/2009 rahvusvahelisele autoveoturule juurdepääsu käsitlevate 

ühiseeskirjade kohta (EMPs kohaldatav tekst) (ELT L 300, 14.11.2009, 

lk 72).“ [ME 13]

Artikkel 2

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja 

haldusnormid hiljemalt ... [OP: please insert the date calculated 18 months following 

the entry into force 20 kuud pärast käesoleva direktiivi jõustumise kuupäeva]. 

Liikmesriigid edastavad kõnealuste sätete teksti viivitamata komisjonile. [ME 14]



Kui liikmesriigid võtavad nimetatud sätted vastu, lisavad nad nendesse või nende 

ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise 

viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2. Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas 

vastu võetud põhiliste õigus- ja haldusnormide teksti.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu 

Teatajas.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

…,

Euroopa Parlamendi nimel Nõukogu nimel

president eesistuja


