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Sõiduki tagasipöördumise reegel, mis 
kehtib alates 21. veebruarist 2022 

Küsimused ja vastused 

LAHTIÜTLUS: Selle dokumendi on koostanud komisjoni talitused ning nendega ei seata 

Euroopa Komisjonile kohustusi. Ainult Euroopa Liidu Kohus on pädev andma liidu õiguse 

kohta autoriteetseid tõlgendusi. 

Määruse (EÜ) nr 1071/2009 (muudetud määrusega (EL) 

2020/1055) artikli 5 lõike 1 punkt b 

Kohaldatav reegel: „artikli 3 lõike 1 punktis a sätestatud nõude täitmiseks [toimivad 

liikmesriigis stabiilselt ja tõhusalt] peab ettevõtja asukohaliikmesriigis (…) korraldama oma 

sõidukipargi tegevust selliselt, et oleks tagatud ettevõtja käsutuses olevate rahvusvahelisteks 

vedudeks kasutatavate sõidukite tagasipöördumine ühte selles liikmesriigis asuvasse 

tegevuskohta vähemalt kaheksa nädala jooksul alates sealt lahkumisest“ (määruse (EÜ) nr 

1071/2009 artikli 5 lõike 1 punkt b) 

I. Reegli sisu 

1. Milliste sõidukite suhtes reegel kehtib? 
See reegel kehtib 

• mootorsõidukite või autorongide suhtes, mida kasutatakse rendi või tasu eest 

rahvusvahelisteks kaupade veoks ja mis väljuvad asukohaliikmesriigist ning mis on 

määruse (EÜ) nr 1071/2009 artikli 5 tähenduses kaupade autoveo-ettevõtjate käsutuses 

ning on sellisena immatrikuleeritud või ringlusse suunatud ja millele on antud 

kasutamisluba kooskõlas vastava liikmesriigi õigusaktidega; 

• mootorsõidukid, mis on ehitatud, varustatud ja ette nähtud rohkem kui üheksa inimese 

veoks, k.a juht, kui neid kasutatakse rahvusvaheliseks reisijateveoks tasu eest. 

Määruse (EÜ) nr 1071/2009 artikli 1 lõike 4 kohaldamisel, kui siseriiklikes õigusaktides ei ole 

sätestatud teisiti, ei kohaldata seda reeglit: 

• kaupade autoveo-ettevõtja tegevusalal tegutsevate ettevõtjate suhtes, kes kasutavad 

ainult mootorsõidukeid või autoronge, mille lubatud täismass ei ületa 3,5 tonni; 

• ettevõtjate suhtes, kes osutavad sõitjate autoveo teenuseid ainult mitteärilisel eesmärgil 

või kelle põhitegevus ei ole sõitjate autovedu(1); 

• autoveo-ettevõtja tegevusalal tegutsevate ettevõtjate suhtes, kes kasutavad ainult 

mootorsõidukeid, mille suurim lubatud kiirus ei ületa 40 km/h. 

https://transport.ec.europa.eu/transport-modes/road/mobility-package-i/market-rules/rule-return-vehicle-applicable-21-february-2022_en
http://www.autosert.ee/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:02009R1071-20220221
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:02009R1071-20220221
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:02009R1071-20220221
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:02009R1071-20220221
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(1) Määruse kohaselt tuleb autovedu, mis ei toimu rendi või tasu eest või omal kulul ning mille eest ei saada otsest ega kaudset 

tasu ja mis ei too otseselt ega kaudselt kaasa tulu sõidukijuhile või teistele isikutele ning mis ei ole seotud kutsetegevusega, 

käsitada üksnes mitteärilisel eesmärgil tehtava veona. 

 

2. Kuhu peaks sõiduk tagasi pöörduma? 
Sõiduk peaks tagasi pöörduma ühte ettevõtja (kelle käsutuses sõiduk on) tegevuskohta 

asukohaliikmesriigis. 

Asukohaliikmesriik viitab liikmesriigile, milles on ettevõtja asukoht, olenemata sellest, kas 

selle veokorraldaja pärineb mõnest muust riigist (määruse (EÜ) nr 1071/2009 artikli 2 punkt 

8.) Määruse artiklis 5 on sätestatud kriteeriumid, mille kohaselt peavad autoveo-ettevõtja 

tegevusalal tegutsevad ettevõtjad toimima liikmesriigis stabiilselt ja tõhusalt. See tähendab ka 

liikmesriiki, kes andis ettevõtjale määruse (EÜ) nr 1071/2009 artikli 11 lõike 1 alusel loa 

autoveo-ettevõtja tegevusalal tegutsemiseks. 

Nõue ei ole täidetud, kui sõiduk tagastatakse filiaalile või tütarettevõtetele, mis asuvad muus 

liikmesriigis kui asukohaliikmesriik. 

Sõiduki võib iga kord tagastada samasse või erinevasse tegevuskohta liikmesriigis, milles on 

ettevõtja asukoht. 

 

3. Kui kauaks peaks sõiduk tagasi pöörduma? 
Määruses ei täpsustata sõiduki tagasipöördumise aja pikkust, mis võib seetõttu olla lühiajaline 

tingimusel, et järgitakse määruses (EÜ) nr 561/2006 sätestatud sõiduaja eeskirju. 

Nagu on selgitatud määruse (EL) 2020/1055 põhjenduses 8, võivad ettevõtjad 

tagasipöördumist kavandades püüda seda vedude optimeerimiseks kombineerida teatud 

vedudega, nagu sõiduki hooldus, tehnoülevaatus või veod, mis lõppevad asukohaliikmesriigis. 

Asukohaliikmesriiki tagasipöördumise nõue ei tohiks siiski eeldada teatava arvu vedude 

tegemist asukohaliikmesriigis või muul viisil kitsendada vedajate võimalust osutada teenuseid 

kogu siseturu ulatuses.  Selliste tagasipöördumiste tsükkel tuleks eelistatavalt sünkroniseerida 

määruses (EÜ) nr 561/2006 sätestatud veoettevõtja kohustusega korraldada oma tegevus 

selliselt, et sõidukijuht saab naasta koju vähemalt iga nelja nädala järel, nii et mõlemad 

kohustused on võimalik täita juhi naasmisega koju koos sõidukiga vähemalt iga teise 

neljanädalase tsükli lõpuks. 

 

4. Kuidas peaks sõiduk tagasi pöörduma? 
Määruses ei ole täpsustatud, kuidas peaks sõiduk tagasi pöörduma. Seetõttu võib see tagasi 

pöörduda mis tahes muu transpordivahendiga, näiteks rongi või parvlaevaga, kaasa arvatud 

osana reisist. 

https://transport.ec.europa.eu/transport-modes/road/mobility-package-i/market-rules/rule-return-vehicle-applicable-21-february-2022_en
http://www.autosert.ee/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:02009R1071-20220221
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:02009R1071-20220221
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:32006R0561
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:32020R1055
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II. Ajavahemik 

5. Kuidas 8-nädalast perioodi arvutatakse? 
Sõiduk peaks tagasi pöörduma ettevõtja ühte tegevuskohta tema asukohaliikmesriigis vähemalt 

kaheksa nädala jooksul alates sealt lahkumisest. 

ELi eeskirjade kohaselt, mis käsitlevad ajavahemike, kuupäevade ja tähtaegade arvutamist, 

algab 8-nädalane üldperiood sõiduki asukohaliikmesriigist lahkumisele  järgneval päeval kell 

0:00 ja lõpeb kaheksa nädalat hiljem sama päeva lõpus. Seetõttu peaks sõiduk jõudma tagasi 

sellesse tegevuskohta või ettevõtja mis tahes muusse tegevuskohta tema asukohaliikmesriigis 

hiljemalt kaheksa nädalat hiljem samal nädalapäeval kell 23.59. 

Näiteks kui sõiduk lahkub asukohaliikmesriigist mis tahes ajal teisipäeval, 29. märtsil 2022, 

peaks see jõudma tagasi ettevõtja mis tahes tegevuskohta tema asukohaliikmesriigis hiljemalt 

kolmapäeva, 25. mai 2022, lõpuks (23:59). 

(1) Nõukogu määrus (EMÜ, Euratom) nr 1182/71, 3. juuni 1971, millega määratakse kindlaks 

ajavahemike, kuupäevade ja tähtaegade suhtes kohaldatavad eeskirjad. 

 

6. Kuidas võetakse 8-nädalase perioodi arvutamisel arvesse riigipühasid ja 

nädalavahetusi? 
ELi eeskirjade alusel ajavahemike, kuupäevade ja tähtaegade arvutamise kohta(1), kui nädalates 

väljendatud ajavahemiku viimane päev on riigipüha, laupäev või pühapäev, lõpeb ajavahemik 

järgmise tööpäeva viimase tunni möödumisega. Arvestades, et kohustus puudutab sõiduki 

tagasipöördumist asukohaliikmesriiki, tuleb arvestada ainult selle liikmesriigi riigipühadega. 

See tähendab, et kui sõiduk lahkub tegevuskohast mis tahes ajal reedel, 25. märtsil 2022, lõpeb 

8-nädalane periood laupäeval, 21. mail 2022. Kuid kuna selle perioodi viimane päev on laupäev, 

loetakse ajavahemik lõppenuks järgmisel tööpäeval kell 23.59 ehk esmaspäeval, 23. mail 2022. 

(1) Nõukogu määrus (EMÜ, Euratom) nr 1182/71, 3. juuni 1971, millega määratakse kindlaks 

ajavahemike, kuupäevade ja tähtaegade suhtes kohaldatavad eeskirjad. 

See dokument avaldatakse kommenteerimiseks kolme nädala jooksul alates 7. juunist 2022. 

III. Jõustamine ja kontroll 

7. Kuidas peaks veoettevõtja kohustuse täitmist tõendama? 
Nende liikmesriikide pädevad asutused, milles on veoettevõtja asukoht, peavad läbi viima 

nõutavad kontrollid, et kontrollida ja jälgida määruse (EÜ) nr 1071/2009 artikli 5 lõike 1 

punktis b sätestatud nõuete täitmist; selle nõude täitmist peaksid kontrollima ka teiste 

liikmesriikide pädevad asutused, kus sõidukid sõidavad. Nad võivad kohustuse täitmise 

kontrollimiseks kasutada kõiki proportsionaalseid ja tõhusaid vahendeid. Veoettevõtjad peavad 

https://transport.ec.europa.eu/transport-modes/road/mobility-package-i/market-rules/rule-return-vehicle-applicable-21-february-2022_en
http://www.autosert.ee/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/AUTO/?uri=CELEX:31971R1182
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/AUTO/?uri=CELEX:31971R1182
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:02009R1071-20220221
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esitama selged tõendid selle kohta, et nende käsutuses olevad sõidukid pöörduvad tagasi ühte 

nende asukohaliikmesriigi tegevuskohta vähemalt kaheksa nädala jooksul pärast liikmesriigist 

lahkumist. Neil peaks olema võimalik kasutada mis tahes tõendeid selle nõude täitmise 

tõendamiseks. Teedel korraldatava kontrolli korral peaks ettevõtjal alati olema võimalus 

tõendada kohustuse täitmist hilisemas etapis ettevõtja valdustes olevate dokumentide ja 

tõendite abil. Selle liikmesriigi asjaomased asutused, milles on veoettevõtja asukoht, peavad 

siseturu infosüsteemi kaudu tegema koostööd kõigi teiste asutustega, nagu on näidatud 

küsimuse 9 all. Neid tõendeid hindavad lõplikult selle liikmesriigi kontrolliasutused, milles on 

ettevõtja asukoht, asjaomaste kohtuasutuste kontrolli all. 

Praktikas võivad ettevõtjad ametiasutuste nõudmisel esitada mis tahes dokumendi, mis näitab 

sõiduki asukohta veoettevõtja asukohas viimase kaheksa nädala jooksul ja/või iga kaheksa 

nädala järel. Need dokumendid võivad olla näiteks sõidumeeriku andmed või juhtide 

töögraafikud või saatelehed. 

 

8. Kas sõidumeeriku andmeid saab kasutada tõendina? 
Sõidumeeriku andmeid võib kasutada näitamaks, et konkreetne sõiduk on viimase kaheksa 

nädala jooksul tagasi pöördunud liikmesriiki, milles on ettevõtja (kelle käsutuses sõiduk on) 

asukoht. Sõidukite puhul, mis on varustatud aruka sõidumeerikuga määruse (EÜ) nr 165/2014 

kohaselt, võib sõidumeeriku andmeid lisaks kasutada selleks, et näidata, et sõiduk pöördus 

tagasi mõnda selle liikmesriigi ettevõtja tegevuskohta. Sõidumeerikuid võib kontrollida teedel 

korraldatavate kontrollide või ettevõtte valdustes tehtavate kontrollide käigus ning see on 

usaldusväärne ja tõhus viis sõiduki tagasipöördumise reegli järgimise tõendamiseks. 

Teedel korraldatava kontrolli korral peaks ettevõtjal alati olema võimalus tõendada kohustuse 

täitmist hilisemas etapis ettevõtja valdustes olevate dokumentide ja tõendite abil. 

 

9. Kuidas peaksid liikmesriigid koostööd tegema? 
Kui sõidukis või juhi käes olevatest andmetest ei piisa sõiduki tagasipöördumise reegli nõuete 

täitmise või mittejärgimise tõendamiseks, peaks sõiduki tagasipöördumise kohustuse täitmise 

kontroll toimuma selle liikmesriigi kontrolliasutuse, kus ettevõtja tegutseb, ja ettevõtja 

asukohaliikmesriigi, milles on ettevõtja asukoht, pädevate asutuste koostöös. 

Liikmesriikide pädevatel asutustel on määruse (EÜ) nr 1071/2009 artikli 18 alusel kohustus 

teha tihedat koostööd ja anda üksteisele kiiresti vastastikust abi ja muud asjakohast teavet, et 

hõlbustada kõnealuse määruse rakendamist ja jõustamist. Mis tahes liikmesriigi pädevad 

asutused peavad eelkõige vastama kõigi teiste liikmesriikide pädevate asutuste 

teabepäringutele ning tegema kontrolle, inspekteerimisi ja uurimisi selle kohta, kas nende 

territooriumil asuvad autoveo-ettevõtjad toimivad liikmesriigis stabiilselt ja tõhusalt, 

sealhulgas sõiduki tagasipöördumisel. 

Seda halduskoostööd ja vastastikust abi liikmesriikide pädevate asutuste vahel rakendatakse 

määrusega (EÜ) nr 1024/2012 loodud siseturu infosüsteemi kaudu. 
 

https://transport.ec.europa.eu/transport-modes/road/mobility-package-i/market-rules/rule-return-vehicle-applicable-21-february-2022_en
http://www.autosert.ee/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:32014R0165
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:02009R1071-20220221
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:32012R1024

