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EN nr 1071/2009
EN nr 1072/2009

Autoveoseadus
19.12.2017

Tõnu Mägi
tonu@tktk.ee

Tasulise veoseveo veokorraldaja teadmised ja praktilised 
oskused

(1) Tsiviilõiguse küsimustes peab veokorraldaja:
1) tundma „Autoveoseadust” ja selle alamakte ning nendest tulenevaid 
õigusi, kohustusi ja vastutust;
2) tundma „Võlaõigusseadust”, eelkõige autovedude puhul kasutatavaid 
põhilisi lepinguliike ning nendest tulenevaid õigusi ja kohustusi;
3) oskama pidada läbirääkimisi õiguslikult kehtiva veolepingu üle, 
eelkõige veotingimuste osas;
4) olema suuteline hindama oma kliendi nõuet, mis käsitleb hüvitist 
veose kaotsimineku või rikkumise eest veo ajal või kohaletoimetamise 
hilinemise eest ning aru saama sellise nõude mõjust lepingulistele 
kohustustele;
5) teadma rahvusvahelisest kaupade autoveolepingu konventsioonist 
(CMR) tulenevaid eeskirju ja kohustusi;
6) tundma välisriikides tegutsemise, sealhulgas kabotaažvedude, 
nõudeid.
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(2) Majandusõiguse küsimustes peab veokorraldaja:

1) teadma äriühingute eri vorme ning nende asutamise, 
registreerimise, tegevusalade muutmise ja tegevuse 
lõpetamise korda;

2) teadma veonduse alal kehtivaid nõudeid, õigusi, 
kohustusi, vastutust ja pankroti tagajärgi.
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(3) Tööõiguse küsimustes peab veokorraldaja:
1) teadma „Töölepingu seaduse” sätteid;
2) tundma töö-, sõidu- ja puhkeaja valdkonnas kohaldatavaid õigusakte, 
3) teadma autojuhi töö-, sõidu- ja puhkeaja nõudeid ning oskama neid 
juhtide töö planeerimisel kasutada;
4) teadma rahvusvahelisel autoveol sõidukil töötava meeskonna tööalase 
kokkuleppe (AETR) nõudeid ja oskama neid praktikas rakendada;
5) teadma töö- ja keskkonnaohutusega seotud tööandja ning töövõtja 
vahelisi vastastikuseid õigusi, kohustusi ja vastutust;
6) tundma pensioniga seotud õigusakte, pensionite liike, määrasid ja 
väljamaksmise korda;
7) teadma autovedudega seotud sotsiaalinstitutsioonide, sealhulgas 
ametiühingute, töönõukogude, usaldusisikute ja tööinspektorite 
ülesandeid ja tegevust;
8) teadma töövaidluste lahendamise võimalusi ja korda.
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(4) Maksuõiguse küsimustes peab veokorraldaja:

1) teadma ettevõtluse maksustamise korda, maksuliike ja 
vastutuse küsimusi maksude ebaõige tasumise eest;

2) teadma maksuvabu teenuseid;

3) teadma sõidukite eri maksudega maksustamise aluseid;

4) teadma välisriikides taristu, näiteks teed, sillad ja 
tunnelid, kasutamise eest võetavaid makse ja sellekohase 
informatsiooni hankimise võimalusi.
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(5) Äri- ja finantstegevuse juhtimise küsimustes peab 
veokorraldaja:
1) teadma erinevaid maksevahendeid ja -meetodeid ning nendega 
seotud erisusi;
2) teadma erinevaid krediidivorme ja nendest tulenevaid 
kohustusi;
3) teadma bilansi koostamise põhimõtteid ja oskama bilanssi 
tõlgendada;
4) suutma lugeda ja tõlgendada ettevõtte kasumiaruannet;
5) oskama hinnata finantsnäitajate alusel ettevõtte tulusust ja 
finantsseisukorda;
6) olema võimeline koostama eelarvet;
7) teadma ettevõtte tegevuse kuluelemente ja olema võimeline 
arvestama kulusid ühe sõiduki, kilomeetri, reisi või tonni kohta;
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8) oskama koostada ettevõtte juhtimisstruktuuri ja töökava;

9) teadma turunduse, reklaami ja avalike suhete 
põhimõtteid, kaasa arvatud transporditeenuse müügi 
edendamist ja klientide andmebaasi ettevalmistamist;

10) teadma ettevõtte tegevusega seotud riske ja nende riskide 
hindamist ning kindlustusliike;

11) teadma autoveol rakendatavat elektroonilist 
andmeedastuse- võimalusi;

12) oskama esitada veoteenuse eest arveid;

13) peab teadma tarneklauslite (Incoterms) tähendust ja 
mõju.
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(6) Turule pääsu küsimustes peab veokorraldaja:

1) teadma tasulise ja oma kulul autoveo korraldamise nõudeid, 
eelkõige Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 
1071/2009 ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 
1072/2009, rahvusvahelisele autoveoturule juurdepääsu käsitlevate 
ühiseeskirjade kohta kohaldamise praktilisi meetmeid;

2) tundma autoveo ettevõtja asutamise korda;

3) teadma dokumente, mida nõutakse veoseveo teenuste 
korraldamisel, ja oskama neid käsitleda;

4) tundma autoveo teenuste turu korraldust, veoste käitlemist ja 
logistikat;

5) teadma piiriformaalsusi, tollidokumente ja TIR-märkmikku 
ning nende kasutamisest tekkivaid kohustusi ja vastutust
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(7) Tehniliste standardite ja vedude korraldamise küsimustes peab 
veokorraldaja:
1) teadma liikmesriikide sõidukite kaalu ja mõõtmeid reguleerivaid 
eeskirju 
2) olema suuteline valima sõidukeid vastavalt vedaja vajadustele;
3) teadma sõiduki tüübikinnituse, registreerimise ja tehnoülevaatuse 
korda;
4) oskama korraldada sõiduki ja selle varustuse tehnilist hooldust;
5) teadma meetmeid müra ja keskkonnasaaste vähendamiseks;
6) tundma eri tüüpi kaubakäitlus- ja laadimisvahendeid 
7) oskama korraldada kombineeritud vedu;
8) oskama korraldada ohtlike veoste (ADR) ja jäätmete vedu ning teadma 
ohutusnõuniku kvalifikatsiooninõudeid;
9) oskama korraldada kiiresti riknevate toiduainete (ATP) vedu;
10) oskama korraldada elusloomade vedu
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(8) Liiklusohutuse küsimustes peab veokorraldaja:

1) teadma kutselise autojuhi kvalifikatsiooninõudeid;

2) oskama rakendada abinõusid, et tagada autojuhtide poolt 
liikmesriikide liiklusalaste õigusaktide nõuete järgimine

3) oskama instrueerida autojuhte sõitjateveo ohutusnõuetest 
ja vajalike ennetusabinõude rakendamisest;

4) teadma meetmeid, mida rakendada, õnnetusjuhtumi või 
liiklusalaste õigusaktide nõuete rikkumise kordumise 
vältimiseks;

5) peab teadma liikmesriikides kehtivaid liikluspiiranguid ja 
-keelde.
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Autoveoseadus Vastu võetud 19.12.2017
§ 1. Reguleerimisala

(1) Seaduses sätestatakse autoveo korraldamise ning veokorraldaja 
ja autojuhi koolituse korraldamise alused, veoseveo korraldaja ja 
veose saatja kohustused, nõuded veoseohutusele, nõuded 
autovedu teostavale autojuhile, vastutus nõuete rikkumise eest 
ning riikliku järelevalve korraldus.
Seadust ei kohaldata: 
-Tasulise sõitjateveo korraldamine: ühistranspordiseadus
-sõiduautoga oma kulul sõitjatevedu
-Kaitseväe ja Kaitseliidu ning riigikaitseseaduse alusel Eestis viibiva 
välisriigi relvajõudude sõidukiga autoveo korraldamine
-autovedu riigikaitselise sundkoormise seaduse alusel
-välisesinduse auto või autorongiga autoveo korraldamine

www.adradr.ee 12
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1) veose kohaletoimetamine auto või autorongiga ja selle veoga 
seotud tühisõit

2) sõitja kohaletoimetamine bussi või autorongi osaks oleva 
bussiga ja selle veoga seotud tühisõit

3) Riigisisene autovedu on Eesti ettevõtja teostatav autovedu Eesti 
territooriumil.

4) Tasuline autovedu on veose või sõitja kohaletoimetamine tasu 
eest.

5) Oma kulul korraldatav autovedu on veose või sõitja 
kohaletoimetamine veo eest tasu saamata.

6) Kabotaažvedu on ühe riigi ettevõtja ajutiselt korraldatav 
tasuline veosevedu teise riigi territooriumil asuvate peale- ja 
mahalaadimiskohtade vahel, välja arvatud tühisõit.
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§ 2. Autovedu

§ 3. Veoseveo korraldaja, vedaja, välisriigi vedaja, oma kulul 
autovedu korraldav ettevõtja ja veose saatja

(1) Veoseveo korraldaja on tasulist või oma kulul veosevedu 
korraldav ettevõtja.

(2) Vedaja on käesoleva seaduse alusel antud ühenduse tegevusluba 
omav isik.

(3) Välisriigi vedaja on asutus või isik, kellel selles riigis kehtiva 
korra kohaselt on lubatud korraldada autovedu.

(4) Oma kulul autovedu korraldav ettevõtja on käesoleva seaduse 3. 
peatüki nõuete kohaselt autovedu korraldav isik.

(5) Veose saatja on käesoleva seaduse tähenduses ettevõtja, kes 
sõlmib veoseveo korraldajaga veolepingu.
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Autoveo-ettevõtja tegevusalale lubamise ja sellel 
tegevusalal tegutsemise alus: (EN) nr 1071/2009, millega 
kehtestatakse ühiseeskirjad autoveo-ettevõtja tegevusalal 
tegutsemise tingimuste kohta

Veose rahvusvahelise autoveo, sealhulgas kabotaažvedude
korraldamise alustena kohaldatakse (EN) nr 1072/2009 
rahvusvahelisele autoveoturule juurdepääsu käsitlevate 
ühiseeskirjade kohta

Sõitjate oma kulul rahvusvahelise autoveo korraldamise 
alustena kohaldatakse (EN) nr 1073/2009 rahvusvahelisele 
bussiteenuste turule juurdepääsu käsitlevate ühiseeskirjade 
kohta 
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§ 4. Ühenduse tegevusluba, ühenduse tegevusloa 
kinnitatud ärakiri ja juhitunnistus

Tasulise autoveo korraldamiseks peavad vedajal olema 
ühenduse tegevusluba ning iga kasutatava 
mootorsõiduki kohta ühenduse tegevusloa kinnitatud 
ärakiri. 

Ühenduse tegevusloata (ehk tasulise autoveo tegevusluba) 
ning ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakirjata võib 
korraldada vedusid, millel veo iseloomust ja pikkusest
tingituna ei ole autoveoturul olulist tähtsust.

- Ühenduse tegevusluba- luba, mis tõendab selle omaja 
õigust korraldada tasulist veosevedu.

- Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri - ärakiri, mis 
tõendab tegevusloa omaja õigust korraldada tegevusloa 
ärakirjale kantud registreerimisnumbriga autoga tasulist 
veosevedu
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§ 5. Tegevusloa, tegevusloa ärakirja ja juhitunnistuse
kohustuslikkus

(1) Tasuline veosevedu auto või autorongiga, mille suurim 
lubatud täismass ületab 3500 kilogrammi ja mille 
valmistajakiirus ületab 40 kilomeetrit tunnis, on kehtiva 
tegevusloa ja tegevusloa ärakirjata keelatud

(2) EL ja EMÜ vaheline tasuline veosevedu ja kabotaažvedu
on keelatud, kui sellist vedu teostaval autojuhil, kes ei ole EL 
ja EMÜ või Šveitsi Konföderatsiooni kodanik, puudub kehtiv 
juhitunnistus

(4) Vedajale antud tegevusluba ja tegevusloa ärakiri ei kehti 
vedaja tütarettevõtja suhtes.
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§ 6. Tegevusloata vedu 

a)postivedu universaalteenusena;

b)kahjustatud või rikkis sõidukite vedu;

c)veosevedu mootorsõidukitega täismassiga kuni3,5 tonni;

d)veosevedu mootorsõidukitega tingimusel:

-veetav veos on ettevõtja omand

-veose ümberpaigutamine ettevõtja oma tarbeks;

-mootorsõiduki juht on ettevõtja töötaja

-veost vedavad sõidukid kuuluvad ettevõtjale

-selline veosevedu on ettevõtjale ainult lisategevusala;

e) meditsiinitoodete, -aparaatide, -seadmete ja muude 
arstiabiks vajalike veoste vedu hädaolukorras
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§ 6. Tegevusloata vedu (järg): riigisisesed vabastused

1) lume ja jää vedu lumekoristuse või libedatõrje tõttu;

2) põllumajandustoodete vedu ostjale 65 km raadiuses

3) puidutööstusettevõtja teostatav kütte/hakkpuidu vedu 
ostja või töötleja juurde 50 km raadiuses

4) surnute vedu;

5) jäätmete, heit- ja reovee ning prügivedu;

6) vedu betoonisegistiga autoga

7)vedu autorongiga M1 + O1/O2 

8) vedu autorongiga, mis koosneb eriotstarbelisest 
mootorsõidukist + O1/O2 

9) spordiürituse korraldamiseks ettenähtud inventari vedu 
auto või autorongiga, mille täismass ei ületa 7500 kilogrammi
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§ 7. Nõuded tegevusloa taotlejale ja vedajale

Tegevusloa taotleja ja vedaja peavad olema kantud äri- või 
mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse.

Tegevusloa taotleja ja vedaja teatavad tegevusloa andjale 
selle asukoha aadressi Eestis, kus hoitakse nende 
dokumente

Tegevusloa taotlejal ja vedajal peab olema hea maine. 
NB!!! Tegevusloa taotleja või vedaja mainet peetakse heaks, kui 
teda ei ole karistatud:

- esimese astme kuriteo või tahtliku teise astme kuriteo eest

- rohkem kui ühe korra teatud väärtegude eest

- rohkem kui ühe korra tegevusloata veoseveo teostamise eest.
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(8) Tegevusloa taotleja peab määrama ja vedaja 
veokorraldust peab juhtima veokorraldaja (veokorraldusjuht), 
kelle maine on hea ning kes vastab sätestatud nõuetele
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§ 8. Nõuded veokorraldusjuhile

- hea maine.

- ametialaselt pädev (Veokorraldusjuhina võib tegutseda ka 
välisriigi kutsekvalifikatsiooni omandanud isik, kui tema 
kutsekvalifikatsiooni on tunnustatud vastavalt välisriigi 
kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seadusele)
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§ 9. Nõuded tegevusloa ärakirja taotlejale ja omajale

Tegevusloa ärakirja taotleja ja omaja finantssuutlikkus peab 
vastama Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 
1071/2009 artiklis 7 sätestatud nõuetele.

( vedaja käsutuses on  omakapitali ühe kasutatava sõiduki 
kohta vähemalt 9000 euro ulatuses ning 5000 eurot iga 
järgmise kasutatava sõiduki kohta) 

NB! Tegevusloa ärakirja saab taotleda auto kohta, mis on 
registreeritud liiklusregistris või mõne teise E L või Euroopa 
Majanduspiirkonna liikmesriigi või Šveitsi registris ja läbinud 
tehnonõuetele vastavuse kontrolli)
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-Tegevusloa ärakirja taotleja või omaja peab olema auto 
omanik või kasutaja, (registreerimistunnistuse või 
kasutusleping)

-Tegevusloa ärakirja taotlejal ei tohi olla ajatamata 
maksuvõlga, samuti ei tohi olla välja kuulutatud taotleja 
pankrot.

www.adradr.ee 24
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§ 10. Nõuded juhitunnistuse taotlejale ja omajale ning autojuhile

Juhitunnistuse taotleja ja omaja peavad vastama Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1072/2009 art. 5. 1 
sätestatud nõuetele.
Liikmesriik annab vedajale, kes:

a) omab ühenduse tegevusluba

b) kasutab selles liikmesriigis töölepingu alusel töötavat juhti, kes 
ei ole liikmesriigi kodanik ega pikaajaline elanik

Juhitunnistus kuulub vedajale, kes annab selle juhitunnistuses 
nimetatud juhi kasutusse, kui see juht juhib kõnealusele vedajale 
antud ühenduse tegevusluba kasutavat sõidukit. Juhitunnistuse 
kinnitatud ärakirja hoitakse vedaja tööruumides.

Juhitunnistus antakse max 5 aastaks.
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(2) Autojuht, kellele juhitunnistust taotletakse, peab:

1) töötama vedaja juures töölepingu või võlaõigusliku 
lepingu alusel;

2) omama kehtivat ravikindlustust või tervisekindlustust;

3) omama liiklusseaduse § 96 lõikes 1 või § 99 lõikes 1 
nimetatud kehtivat juhiluba;

4) olema sõiduki tehnilise ehituse ja autoveoalaste oskuste 
omandamiseks läbinud käesoleva seaduse § 36 lõikes 1 
nimetatud autojuhi ameti- või täienduskoolituse ning tal 
peab olema juhitava auto või autorongi kategooriale vastav §
36 lõikes 5 nimetatud dokument või sellekohane kirje 
juhiloal
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§ 11. Nõuded oma kulul korraldatavale autoveole

veosevedu auto või autorongiga, mille suurim lubatud 
täismass ületab 3500 kilogrammi ja mille valmistajakiirus 
ületab 40 kilomeetrit tunnis, ning oma kulul korraldatav 
sõitjatevedu bussiga.

-veetav veos on ettevõtja omand või vara

-reisi eesmärk on veose ettevõttesisene või –väline 
ümberpaigutamine ettevõtja oma tarbeks

-mootorsõidukeid juhivad ettevõtja poolt töölevõetud 
töötajad

-veost vedavad sõidukid kuuluvad ettevõtjale

-selline veosevedu on ettevõtjale lisategevusala;

Ettevõtja on kohustatud tõendama, et tema oma kulul 
korraldatav veosevedu vastab sätestatud nõuetele.
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§ 12. Oma kulul sõitjateveo sertifikaat

(1) Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikide 
ning Šveitsi Konföderatsiooni vahel oma kulul sõitjatevedu 
korraldaval ettevõtjal peab olema Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EÜ) nr 1073/2009 artikli 5 lõike 5 kohaselt oma kulul 
sõitjateveo sertifikaat

(2) Sertifikaati saab taotleda bussi kohta, mis on registreeritud 
liiklusregistris ja läbinud tehnonõuetele vastavuse kontrolli.

(3) Sertifikaadi taotleja või omaja peab registreerimistunnistuse 
või kasutuslepingu alusel olema selle bussi omanik või kasutaja, 
mille kohta ta sertifikaati taotleb või omab.
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§ 13. Tegevusloa, tegevusloa ärakirja, juhitunnistuse ja 
sertifikaadi taotlemine

Tegevusloa taotlemiseks esitatavad andmed ja dokumendid:

1) taotleja asukoha aadress Eestis, kui see aadress ei lange kokku
taotleja asukoha aadressiga äriregistris

2) veokorraldusjuhi nimi, ID ning kontaktandmed

3) isiku veokorraldusjuhiks määramist kinnitav dokument, millele 
on kantud veokorraldusjuhi nõusolek veokorraldusjuhiks 
määramise kohta, välja arvatud juhul, kui veokorraldusjuht on 
füüsilisest isikust ettevõtja või  juhatuse liige

4) Veokorraldusjuhi ametipädevuse tunnistus

5) Tõend, et  juhib tegevusluba taotlevat ettevõtet
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Tegevusloa ärakirja taotlemiseks: 

1) kirjalik taotlus;

2) tegevusloa ärakirja soovitud kehtivusaeg

3) auto registreerimisnumber

4) finantssuutlikkust tõendavad andmed, kui need ei ole 
äriregistrist kättesaadavad;

5) auto registreerimistunnistus või selle ärakiri, kui
tegevusloa ärakirja taotletakse mõne teise Euroopa Liidu või
Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi auto kohta;

6) auto tehnonõuetele vastavust tõendav dokument 

7) auto kasutusleping
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Juhitunnistuse ja sertifikaadi taotlus lahendatakse 15 
kalendripäeva jooksul

Tegevusluba ja tegevusloa ärakiri antakse kümneks 
aastaks, kui taotleja ei soovi seda lühemaks ajaks.

Juhitunnistus antakse viieks aastaks, kui taotleja ei 
soovi seda lühemaks ajaks
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§ 19. Tegevusloa, tegevusloa ärakirja ja juhitunnistuse
kehtivuse peatamine

hea maine või ametialase pädevuse nõudele mittevastava 
veokorraldaja asendamine kuue kuu jooksul,veokorraldaja
surma või töövõimetuse korral on seda tähtaega võimalik 
kolme kuu võrra pikendada;

 juhul kui finantssuutlikkuse nõue ei ole täidetud, ei tohi
tähtaeg ületada kuut kuud,

Kui veokorraldaja kaotab hea maine,kuulutab pädev asutus 
veokorraldaja sobimatuks juhtima ettevõtja veotegevust

 vedajat, tema veokorraldusjuhti või autojuhte on rohkem 
kui ühe korra karistatud raskete erinevate veondusalaste 
õigusrikkumise eest
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§ 21. Veokorraldusjuhi hea maine nõudele mittevastavaks
tunnistamine ja eksamile suunamine

Veokorraldusjuht tunnistatakse kuni kolmeks aastaks hea 
maine nõudele mittevastavaks ja vajadusel suunatakse 
korduseksamile, kui esineb vähemalt üks järgmistest 
tingimustest:

1) ta ei vasta sätestatud nõudele;

2) ta on põhjustanud vedajale rohkem kui kahe ettekirjutuse 
tegemise viimase 12 kuu jooksul;

3) ta on põhjustanud vedajale antud tegevusloa kehtetuks 
tunnistamise.

Vastava otsuse langetab Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeerium või tema volitusel 
Maanteeamet
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§ 22. Veoluba rahvusvahelisel autoveol

(1) Veoluba rahvusvahelisel autoveol on dokument, mis 
tõendab selle omaja õigust teostada autovedu riikide vahel 
või transiitvedu veoloal märgitud tingimustel.

(2) Rahvusvaheliseks autoveoks peab vedajal olema siht- ja 
transiitriigi kehtiv veoluba, kui välislepingus või Euroopa 
Liidu õigusaktis ei ole sätestatud teisiti.
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§ 23. Veoloa liigid

Veoloa liigid:

1) kahepoolne veoluba, mis annab selle omajale õiguse 
rahvusvahelisteks autovedudeks veoloal märgitud arvu ulatuses;

2) Rahvusvahelise Transpordifoorumi Euroopa 
Transpordiministrite Konverentsi (edaspidi CEMT) veoluba, mis 
annab selle omajale õiguse rahvusvaheliseks veoseveoks CEMT-i 
liikmesriikide vahel või ühe või mitme CEMT-i liikmesriigi kaudu 
ja veoseta sõitudeks CEMT-i liikmesriikides;

3) CEMT-i kolimisveoluba, mis annab selle omajale õiguse 
rahvusvaheliseks kolimisveoks CEMT-i liikmesriikide vahel või ühe 
või mitme CEMT-i liikmesriigi kaudu ja veoseta sõitudeks CEMT-i 
liikmesriikides
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§ 24. Nõuded veoloa taotlejale ja omajale

(1) peab olema kehtiv tegevusluba 

(2) peab olema vähemalt üks veoseveoks ettenähtud auto, mille 
kohta on kehtiv tegevusloa ärakiri,

(3) Sõitjateveoks ettenähtud veoloa taotleja kasutuses peab olema 
vähemalt üks buss, mille kohta on kehtiv ühistranspordiseaduse §
39 lõikes 2 nimetatud ühenduse tegevusloa tõestatud koopia.

(4) CEMT-i veoloa esmakordne taotleja peab tõendama, et auto 
läbisõit rahvusvahelisel veoseveol taotluse esitamisele eelnenud 
kolme kvartali jooksul kokku vähemalt 60 000 km 

(7) CEMT-i veoloa taotleja ja omaja ega tema veokorraldusjuht ei 
tohi olla rohkem kui ühe korra karistatud raske õigusrikkumise või 
CEMT-i veoloa kasutusnõuete rikkumise eest,

(8) Veoluba ei anta üle teisele isikule.
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7. peatükk Autoveo üldtingimused 
§ 29. Autoveo õigust tõendavate dokumentide esitamise 
kohustus

(1) Vedaja  tagab, et autojuhil on kaasas järgmised dok-d:
1) veoseveo teostamisel tegevusloa ärakiri
2) juhitunnistus, kui see dokument on nõutav;
3) välislepingust tulenevad dokumendid;
4) oma kulul korraldataval veoseveol dokumendid, mis tõendavad, 
et oma kulul korraldatav veosevedu vastab kehtestatud korrale
5) oma kulul korraldataval sõitjateveol dokumendid, mis 
tõendavad, et oma kulul korraldatav sõitjatevedu vastab 
kehtestatud nõuetele, ja sertifikaat, kui need dokumendid on 
nõutavad;
6) autojuhi ameti- või täienduskoolituse läbimist tõendav 
dokument
7) ohtliku veose autoveol vajaminevad dokumendid;
8) muud veose liigist tulenevad dokumendid
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(2) Kui veosevedu teostatakse kasutuslepingu alusel 
kasutatava autoga ja selle auto kasutaja ei ole märgitud auto 
kasutajana auto registreerimistunnistusele, peab juhil olema 
kaasas järgmised dokumendid:

1) auto kasutusleping väljavõte sellest lepingust

2) autojuhi tööleping või väljavõte nimetatud lepingust, 
millele on kantud auto lepingulise kasutaja ja autojuhi nimed
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§ 30. Riigisisesel autoveol dokumentide kaasaskandmise 
kohustuse erandid

Riigisisesel veoseveol ei ole kohustuslik:

-tegevusloa ärakirja kaasaskandmine

-auto kasutuslepingu või väljavõtte kaasaskandmine juhul, 
kui kasutuslepingu andmed on kantud majandustegevuse 
registrisse

-autojuhi tööleping ja autojuhi ameti- ja täienduskoolituse 
läbimist tõendav dokument juhul, kui autojuhil on kaasas 
isikut tõendav dokument
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§ 32. Nõuded kabotaažveole

(1) Välisriigi vedaja, kes on Euroopa Liidu või Euroopa 
Majanduspiirkonna liikmesriigi vedaja, peab kabotaažveo
teostamisel Eesti territooriumil täitma Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1072/2009 artiklites 8 ja 9 
sätestatud kabotaažveo tingimusi.
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Kabotaažveod

 14. novembril 2009 Euroopa Liidu Teatajas avaldatud määrus
(EÜ) nr 1072/2009 sisaldab tingimused kabotaažvedude
teostamiseks (jõustusid 14. mail 2010)

Määruse art. 8 kohaselt võib järjestikku teostada maksimaalselt
kuni 3 kabotaažvedu kuni 7 päeva jooksul. Enne kabotaažveo
alustamist peab vedaja sisenema liikmesriiki kaubaga ja see kaup
peab olema ka maha laaditud.

Vedajal on lubatud alustada kabotaažvedu vaid siis, kui ta on
lõpetanud rahvusvahelise veo. Kui rahvusvaheline vedu sisaldab
mitu saadetist, tohib kabotaažvedu alustada pärast kõigi
saadetiste mahalaadimist. Kabotaažvedu ise võib samuti
sisaldada mitu peale- või mahalaadimiskohta
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Järjestikku on lubatud teostada maksimaalselt kuni 3
kabotaažvedu kuni 7 päeva jooksul. „Päevade” mõiste all
peetakse silmas kalendripäevi ja mitte ainult 24 tunnist
perioodi. Seetõttu algab 7 päevane periood vastavalt
määruse artikkel 8 punktile 2 rahvusvahelise veo raames
liikmesriiki sisenemise korral saadetise viimase
mahalaadimise päevale järgneval päeval kell 00.00.
Lubatud kuni 3-st kabotaažveost viimase kabotaažveo
viimane mahalaadimine peab toimuma hiljemalt
seitsmendal päeval kell 24.00
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7 päevase perioodi jooksul võib vedaja teostada 3
kabotaažvedu kas ainult ühes liikmesriigis või ühes või
enamas liikmesriigis. Maksimaalselt võib kokku teostada
kuni 3 kabotaažvedu. Vedaja võib otsustada teostada ühe,
kaks või kõik kolm kabotaažvedu teistes liikmesriikides kui
see liikmesriik, kus ta lõpetas rahvusvahelise veo. Sellisel
juhul on lubatud teostada ainult 1 kabotaažvedu teises
liikmesriigis ja see peab toimuma 3 päeva jooksul pärast
tühjalt sellesse liikmesriiki sisenemist. Seda 3 päevast
perioodi arvutatakse samamoodi kui 7 päevast perioodi
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Vedajad on kohustatud hoidma sõidukis nii rahvusvahelise
veoga kui iga järgneva kabotaažveoga seotud
dokumentatsiooni. Need andmed on toodud CMR
saatelehel või veokirjal. Mingeid muid lisadokumente
kabotaažireeglitest kinnipidamise tõendamiseks ei nõuta
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§ 36. Autojuhi ameti- ja täienduskoolituse üldnõuded

Autojuhi ameti- ja täienduskoolituse peab olema läbinud:

1) veoautojuht C/ C1 või CE/C1E-kategooria autorongiga

2) bussijuht D/ D1 või DE/ D1E-kategooria autorongiga.

Autojuhi ameti- ja täienduskoolituse läbimise nõuet ei 
kohaldata juhi suhtes, kes juhib traktorit või trolli.
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Erandit kohaldatakse ka juhi suhtes, kes juhib sõidukit:

1) mille suurim lubatud kiirus ei ületa 45 kilomeetrit tunnis;

2) mida kasutavad Kaitsevägi, päästeasutus ja riikliku järelevalve 
teostaja 

3) mis läbib tehnilise arendamise, remondi või hoolduse eesmärgil 
teekatsetusi 

4) mida kasutatakse hädaolukorra ohu kõrvaldamiseks 

5) mida kasutatakse õppesõidul või ametikoolitusel;

6) mida kasutatakse mitteäriliseks sõitjate- ja veoseveoks isiklikul 
eesmärgil või

7) millega veetakse materjali või seadmeid, mida juht kasutab oma 
tööks, tingimusel et sõidukijuhtimine ei ole juhi põhitegevusala.

www.adradr.ee 46

§ 33. Nõuded kombineeritud veole

(1) Kombineeritud vedu on Euroopa Liidu ja Euroopa 
Majanduspiirkonna vaheline veosevedu veoauto, haagise või 
autorongiga, vahetuskerega või vähemalt 6,096 meetri (20 jala) 
pikkuse konteineriga, kui selle veo algetapil kasutatakse maanteed 
ja lõppetapil sama saatedokumendi alusel raudteed, siseveeteed või 
mereteed või vastupidi ning veo alg- ja lõpp-punkti vaheline 
kaugus otsejoones mõõdetuna on üle 100 kilomeetri

(2) Kombineeritud veo algetapp on teelõik veose pealelaadimise 
kohast kuni ümberlaadimiseks sobiva lähima raudteejaama või 
sadamani. Kombineeritud veo lõppetapp on teelõik veose 
ümberlaadimiseks sobivast lähimast raudteejaamast või sadamast 
mahalaadimise kohani.
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(3) Veetee korral ei tohi kombineeritud veo alg- või lõppetapi 
teelõigu pikkus veose peale- või mahalaadimise sadamast 
otsejoones mõõdetuna ületada 150 kilomeetrit

(4) Kui kombineeritud veo puhul on veo algetapp veose 
saatjal korraldatud oma kulul, ei ole veose saaja õigus 
toimetada veos veo lõppetapil sihtkohta oma kulul nimetatud 
sättega vastuolus. Veose saaja peab sel juhul kasutama 
veoautot, mis on tema omandis või mida ta kasutab 
kasutuslepingu alusel ning mida juhib tema töötaja või veose 
saaja ise
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(5) Kombineeritud veole, mida teostab Euroopa Liidu või 
Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi vedaja, ei rakendata 
kabotaažveo nõudeid

(6) Kombineeritud veol kasutatavas saatedokumendis 
peavad olema märgitud raudteeveoga seotud peale- ja 
mahalaadimise raudteejaama või veeteega seotud peale- ja 
mahalaadimise sadama nimed. 
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§ 34. Nõuded veose saatjale ja veoseveo korraldajale veose
paigutamisel, kinnitamisel ja katmisel

(1) Veoseveo korraldaja peab andma veose saatjale veoseveol 
kasutatava veoauto ja selle haagise kohta vajaliku teabe 

(2) Ekspedeerija peab esitama veoseveo korraldajale, kellega 
ta sõlmib lepingu konteineri või vahetuskere veoks, tõendi 
veetava konteineri või vahetuskere massi kohta

(3) Veose saatja peab veose vedamiskindlalt paigutama, 
kinnitama ja katma

(4) Veose saatja vastutab, et paigutatud veose tegelik mass ja 
mõõtmed vastaksid veose saatedokumentides märgitule, v.a. 
juhul, kui veolepingu kohaselt paigutab, kinnitab või katab 
veose veoseveo korraldaja
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(6) Kui veose paigutab, kinnitab või katab veoseveo 
korraldaja, peab veose saatja andma veoseveo korraldajale 
vajaliku teabe kehtestatud nõuete täitmiseks
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§ 35. Nõuded ohtliku veose autoveole

Ohtlikuks veoseks arvatakse ained ja esemed, mis oma 
omaduste tõttu võivad tekitada veoprotsessis kahju inimese 
tervisele, varale või keskkonnale. Ohtliku veose autoveol on 
kohustuslik ADR-i nõuete järgimine.

Ohtliku veose autoveol võib autos viibida ainult meeskonna 
liige, kes on nõuete kohaselt varustatud ning kellel on kaasas 
isikut tõendav dokument, kui ADR-i nõuetes ei ole sätestatud 
teisiti

Ohtlikku veost vedav autojuht peab olema läbinud ohtlikku 
veost vedava autojuhi koolituse ja tal peab autoveol kaasas 
olema kehtiv ohtlikku veost vedava autojuhi koolituse 
tunnistus
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Ohtliku veose autoveol peavad autojuhil kaasas olema:

1) veose saatedokumendid, mille veose kirjelduse osast selgub 
veose ADR-i nõuete kohane nimetus, ÜRO number, ohumärgise 
number ja pakendigrupp

2) ADR-i kohased õnnetusjuhtumi ja hädapeatumise korral 
tegutsemise kirjalikud juhised;

3) ADR-i koolitustunnistus;

4) ohtliku veose autoveole lubamise tunnistus, kui selle olemasolu 
on nõutav.

Ohtliku veose autoveol kehtestatud nõuete rikkumiste jaotuse 
väikese, keskmise ja raske ohtlikkusega rikkumisteks kehtestab 
valdkonna eest vastutav minister määrusega.
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8. peatükk 
Nõuded autovedu teostavale autojuhile 

§ 36. Autojuhi ameti- ja täienduskoolituse üldnõuded

(1) Autojuhi ameti- ja täienduskoolituse peab olema läbinud 
isik, kes töötab autoveol autojuhina või teostab autovedu 
füüsilisest isikust ettevõtjana

(2) Autojuhi ameti- ja täienduskoolituse peab olema läbinud:

1) veoautojuht veoseveol liiklusseaduse kohase C/C1-
kategooria mootorsõiduki või CE/C1E-kategooria autorongiga 

2) bussijuht sõitjateveol liiklusseaduse kohase D/D1-
kategooria mootorsõiduki või DE/D1E-kategooria 
autorongiga
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(3) Autojuhi ameti- ja täienduskoolituse läbimise nõuet ei 
kohaldata juhi suhtes, kes juhib traktorit või trolli.
(4) erandit kohaldatakse ka juhi suhtes, kes juhib sõidukit:
1) mille suurim lubatud kiirus ei ületa 45 kilomeetrit tunnis;
2) mida kasutavad Kaitsevägi, päästeasutus
3) mis läbib tehnilise arendamise, remondi või hoolduse eesmärgil 
teekatsetusi ning on uus või ümberehitatud sõiduk
4) mida kasutatakse hädaolukorra ohu kõrvaldamiseks
5) mida kasutatakse õppesõidul või ametikoolitusel;
6) mida kasutatakse mitteäriliseks sõitjate- ja veoseveoks isiklikul 
eesmärgil
7) millega veetakse materjali või seadmeid, mida juht kasutab oma 
tööks, tingimusel et sõidukijuhtimine ei ole juhi põhitegevusala.
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(5) Autojuhil peab olema ameti- või täienduskoolituse 
läbimist tõendav Maanteeameti antud pädevustunnistus või 
Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi 
pädeva asutuse dokument või vastav kirje juhiloal.
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§ 37. Autojuhi ameti- ja täienduskoolituse nõuded

(1) Autojuhi ametikoolitusele võetakse vastu

1)Eestis alalist elukohta omav Euroopa Liidu või Euroopa 
Majanduspiirkonna liikmesriigi kodanik või isik, kellel on 
tähtajaline/pikaajalise elaniku elamisluba/ elamisõigus;

2) punktis 1 nimetamata isik, kes töötab vedaja või 
äriregistrisse või mittetulundusühingute ja sihtasutuste 
registrisse kantud isiku juures töölepingu või võlaõigusliku 
lepingu alusel.

(2) Autojuhi täienduskoolitusele võetakse vastu isik, kelle 
alaline elukoht on Eestis või kes töötab vedaja juures 
töölepingu või võlaõigusliku lepingu alusel ja kellel on 
pädevustunnistus või vastav kirje juhiloal.
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(3) autojuhi ametikoolituse läbimiseks peab isikul olema 
koolitusele vastava kategooria kehtiv juhtimisõigus või tal 
tuleb läbida ametikoolitus, mis on ühendatud liiklusseaduse 
kohaselt juhtimisõiguse saamisega.

(4) Autojuht peab läbima täienduskoolituse viie aasta 
jooksul enne pädevustunnistuse või juhiloal oleva vastava 
kirje kehtivuse lõppemist.

(5) Autojuht, kellel on veoautojuhi ja bussijuhi 
pädevustunnistus või vastav kirje juhiloal, peab läbima 
veoautojuhi või bussijuhi täienduskoolituse
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§ 38. Ameti- ja täienduskoolituse läbimist tõendava 
dokumendi andmine, andmisest keeldumine ja kehtetuks 
tunnistamine

(1) Pädevustunnistuse annab või vastava kirje kannab 
juhiloale Maanteeamet.

(2) Pädevustunnistuse või juhiloal oleva vastava kirje 
kehtivusaeg on viis aastat kuupäevast, millal isik on:

1) läbinud vastava ametikoolituse või täienduskoolituse või

2) esitanud taotluse juhiloa vahetamiseks või 
pädevustunnistuse uuendamiseks, tingimusel et isikul on 
läbitud uus täienduskoolitus ning eelmine pädevustunnistus 
või juhiloal olev vastav kirje on kehtiv
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§ 39. Ohtlikku veost vedava autojuhi põhi-, eri- ja 
täienduskoolituse üldnõuded

(1) Ohtlikku veost vedav autojuht peab olema läbinud ADR-i 
kohase põhi- või täienduskoolituse.

(2) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud põhi- või 
täienduskoolitusele peab ohtlikku veost vedav autojuht 
olema läbinud ADR-i kohase eri liiki koolituse (edaspidi 
erikoolitus), kui ta:

1) juhib püsipaagi, vahetatava paagi, paakkonteineri või 
mahutikogumiga autot või autorongi;

2) veab lõhkeainet või

3) veab radioaktiivset materjali
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§ 40. Ohtlikku veost vedava autojuhi põhi-, eri- ja 
täienduskoolituse läbimise nõuded

(1) Ohtlikku veost vedava autojuhi ADR-i kohasele põhi-, eri-
ja täienduskoolitusele võetakse vastu isik, kelle alaline 
elukoht/töökoht on Eestis ning kellel on vähemalt kaks 
aastat kehtiv B/C-kategooria mootorsõiduki juhiluba

(2) Ohtlikku veost vedav autojuht peab pärast koolituse 
läbimist sooritama Maanteeameti korraldatud eksami. 
Erikoolituse eksamit saab sooritada pärast ADR-i kohase 
põhikoolituse eksami sooritamist.

(4) Ohtlikku veost vedav autojuht peab ADR-i 
koolitustunnistuse kehtivusaja jooksul läbima 
täienduskoolituse ja sooritama eksami lähtuvalt oma 
pädevuse liigist ja ADR-i nõuetest
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(5) Eksami mittesooritanud või pärast koolituse läbimist 
eksamile mitteilmunud isikul on õigus sooritada uus eksam, 
kuid mitte hiljem kui kaks aastat pärast ADR-i kohase põhi-, 
eri- või täienduskoolituse läbimist.

(6) Kui autojuhi ADR-i koolitustunnistuse kehtivuse 
lõppemisest on möödunud rohkem kui kaks aastat, on 
võimalik uut tunnistust taotleda pärast põhikoolituse ja 
vajaduse korral erikoolituse läbimist
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9. peatükk 
Autojuhi ja veokorraldusjuhi koolituse korraldamise alused
§ 42. Loakohustus

(1) Koolituse korraldamise tegevusluba peab olema 
järgmistel tegevusaladel tegutsemiseks:

1) autojuhi koolituse korraldamine;

2) ohtlikku veost vedava autojuhi koolituse korraldamine;

3) veoseveo veokorraldusjuhi koolituse korraldamine.
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§ 43. Autojuhi koolituse korraldamise tegevusloa 
kontrolliese ja nõuded koolituse korraldajale

(1) Autojuhi koolituse korraldamise tegevusluba antakse, kui 
taotlejal on koolituse korraldamiseks:

1) vastav lektor;

2) vastav õppekava;

3) koolituse läbiviimiseks sobiv õpperuum ja sisustus 

4) vajalikud õppevahendid ning tarvikud

(2) Kui autojuhi koolituse korraldaja viib läbi ametikoolitust 
koos liiklusseadusekohase mootorsõidukijuhi koolitusega, 
peab koolitaja vastama ka liiklusseaduses mootorsõidukijuhi 
koolitajale sätestatud nõuetele.
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(3) Ohtlikku veost vedava autojuhi koolituse korraldamise 
tegevusluba antakse, kui taotlejal on:
1) nõuetele vastav lektor;
2) nõuetele vastav õppekava;
3) vajalikud õppevahendid ning tarvikud, vahendid esmaabi 
praktiliseks õpetamiseks ja autojuhi ADR-i kohastes kirjalikes 
juhistes sõiduki meeskonna liikmetele ettenähtud kaitsevahendid;
4) koolituse läbiviimiseks sobiv õpperuum ja sisustus 
(4) Autojuhi ameti- või täienduskoolituse või ohtlikku veost 
vedava autojuhi koolituse korraldaja peab avalikustama oma 
veebilehel koolituse õppekava, lektorite nimed koos nende 
kompetentsust tõendava kvalifikatsiooni ja õpi- või töökogemuse 
kirjeldusega ning koolituse läbiviimiseks antud tegevusloa 
andmed.
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§ 45. Nõuded autojuhi ameti- ja täienduskoolituse ning 
ohtlikku veost vedava autojuhi koolitust korraldava 
õppeasutuse lektorile

(1) Autojuhi ameti- või täienduskoolituse õppeainete lektor peab:

1) valdama õpetatava õppeaine aluseid;

2) omama kõrg- või keskeriharidust või sellega samaväärset 
haridust;

3) omama vähemalt üheaastast õppeaine profiilile sobivat 
töötamise või õpetamise kogemust viimase kümne aasta jooksul;

4) olema viimase viie aasta jooksul osalenud õpetatava õppeaine 
valdkonnas erialasel täienduskoolitusel kestusega vähemalt kuus 
akadeemilist tundi.

(2) Lisaks peab autojuhi ameti- või täienduskoolituse autovedude 
korralduse lektor olema viie aasta jooksul osalenud ülikoolis või 
rakenduskõrgkoolis erialasel täienduskoolitusel kestusega 
vähemalt 26 akadeemilist tundi.
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(4) Ohtlikku veost vedava autojuhi õppeainete lektor peab:

1) valdama õpetatava õppeaine aluseid;

2) omama tehnikaalast kõrgharidust;

3) omama vähemalt üheaastast ohtlike veoste valdkonnas 
töötamise või õpetamise kogemust viimase kümne aasta jooksul

-klassi 1 veoste koolitamise lektor olema läbinud lõhkematerjalide 
käitlemise valdkonnas erialase koolituse ning ta peab omama 
lõhkeainete valdkonnas vähemalt üheaastast töötamise või 
õpetamise kogemust viimase kümne aasta jooksul

-klassi 7 radioaktiivsete materjalide erikoolituse lektor peab olema 
läbinud kiirgusohutuse valdkonnas erialase koolituse ning omama 
kiirgustegevusloa valdkonnas vähemalt üheaastast töötamise või 
õpetamise kogemust viimase kümne aasta jooksul.
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§ 46. Veoseveo veokorraldusjuhi koolituse korraldamine

(1) Veoseveo veokorraldusjuhi koolituse korraldamise 
tegevusluba antakse, kui taotlejal on:

1) õigus läbi viia kõrgharidustaseme õpet transporditeenuste 
õppesuunal;

2) nõuetele vastav õppekava;

3) erialase kvalifikatsiooni ja töökogemusega lektori

(2) Veoseveo veokorraldusjuhi koolituse korraldamise 
tegevusloa taotluse lahendab MKM või tema volitusel 
Maanteeamet.
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§ 48. Andmete kandmine registrisse ja teabe saamine 
registritest

(1) Tegevusloa andja kannab MTR:
1) vedaja ja tema veokorraldusjuhi andmed
2) auto registreerimisnumbri ja ehitusaasta ning tegevusloa 

ärakirja hologrammi numbri, kui auto kohta antakse 
tegevusloa ärakiri;
3) auto kasutuslepingu andmed;
4) autojuhi ja ohtlikku veost vedava autojuhi koolituse 

korraldamise tegevusloa ning koolituse liigi andmed;
5) veokorraldusjuhi koolituse korraldamise tegevusloa 

andmed;
6) autojuhi ja veokorraldusjuhi koolituse korraldamise 

õppekava ning koolitust tegeva lektori andmed ja tema 
nõuetele vastavust kinnitavad andmed.
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13. peatükk Vastutus

§ 53. Tasulise veoseveo korraldamine loa ärakirjata-rahatrahv 
kuni 200 trahviühikut

§ 54. Tasulise veoseveo korraldamine juhitunnistuseta

-rahatrahv kuni 200 trahviühikut

-juriidiline isik- rahatrahv kuni 13 000 eurot

§ 55. Autoveo korraldamine veoloata

-rahatrahv kuni 200 trahviühikut.

-juriidiline isik- rahatrahv kuni 13 000 eurot.

§ 56. Tasulise veoseveo teostamine autojuhi poolt tegevusloa 
ärakirjata- rahatrahv kuni 200 trahviühikut või arest
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