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I. Euroopa Liidu ja mitteliikmesriikide sätestatud ajutised erandid COVID-19 viiruspuhangu puhuks – 

Euroopa Komisjoni teade 

LIIKMESRIIK COVID-19 
viirusega seotud 
erakorralised 
olud 
 

Periood 
(mõlemad 
kuupäevad 
kaasaarvatud) 

Sõidukite/juhtide kategooriad Väljavõtted määruse (EÜ) nr 561/2006 
sätetest 

Teavitamise kuupäev. 
Teavituse edastas: 

Staatus 

Ühendkuningriik Tagada riiklik 
kaubavaru 
 

23.03.2020– 
21.04.2020 

Kogu kaubavedu Inglismaal, 
Šotimaal, Walesis ja Põhja-Iirimaal. 

- Artikli 6 lõige 1: ööpäevase lubatud 9-
tunnise sõiduaja asendamine 11 
tunniga; 
VÕI 
- Artikli 8 lõige 6: iganädalase 
puhkeperioodi alguse edasi lükkamine 
kuuelt 24-tunniselt ajavahemikult 
seitsmele 24-tunnisele ajavahemikule; 
kahe nädala kohta peab siiski tegema 
kaks regulaarset iganädalast 
puhkeperioodi või ühe regulaarse ja 
ühe vähendatud iganädalase 
puhkeperioodi; 
- Artikli 6 lõige 2: igal nädalal lubatud 
56-tunnise sõiduaja asendamine 60 
tunniga; 
- Artikli 6 lõige 3: kahe nädala kohta 
lubatud 90-tunnise sõiduaja 
asendamine 96 tunniga; 
- Artikkel 7: ööpäevas vähima nõutud 
vaheaja asendamine nõudega teha 45-
minutine vaheaeg iga 5 ja poole tunni 
järel; 
- Artikli 8 lõige 1: ööpäevas 
nõutud puhkeperioodi 
vähendamine 11 tunnilt 9 
tunnile; 

Suurbritannia 
transpordiministeeriumi 
teavitus 23.03.2020 

Teavitus 
saadetud 
igasse 
liikmesriiki 

Põhja-Iirimaa Tagada riiklik 
kaubavaru 

19.03.2020– 
23.03.2020 

Nafta ja tahke kütuse tarne 
põllumajandus-, äri- ja 
kodutarbijatele Põhja-Iirimaal, sh 
haiglatesse, prügilatesse ja 
lennujaamadesse. 

Suurbritannia 
transpordiministeeriumi 
teavitus 23.03.2020 

Teavitus 
saadetud 
igasse 
liikmesriiki 

Ühendkuningriik 
 

Tagada riiklik 
kaubavaru 

18.03.2020– 
23.03.2020 

Toidu, mittetoidu (hügieenitarvete, 
majapidamispaberi ja 
koristustarvete) ja 
käsimüügiravimite tarne Inglismaal, 
Šotimaal ja Walesis järgmistel 
eesmärkidel: 
- jaotuskeskusest kauplustesse 
(või lattu (fulfilment centre)); 
- tootjalt või tarnijalt 
jaotuskeskusesse (sh nn backhaul-
kogumispunkti); 
- tootjalt või tarnijalt 
kauplusesse (või lattu (fulfilment 
centre)); 
- jaotuskeskuste ja 
transpordisõlmede laadimispunktide 
vahel; 
- transpordisõlmede 
tarneteedelt kauplustesse. 
Eriluba ei kehti juhtidele, kes 
toimetavad kaupa otse tarbijatele. 

Suurbritannia 
transpordiministeeriumi 
teavitus 18.03.2020 

Teavitus 
saadetud 
igasse 
liikmesriiki 
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Portugal Tagada riiklik 
kaubavaru 

23.03.2020– 
06.04.2020 

Kogu kaubavedu - Artikli 6 lõige 1: lubatud ööpäevase 
sõiduaja pikendamine; 

- Artikli 8 lõige 6: iganädalasi 
puhkeperioode käsitlevad sätted. 

Portugali alalise esinduse 
teavitus 21.03.2020 

Teavitus 
saadetud 
igasse 
liikmesriiki 

 

 

Sloveenia Tagada riiklik 
kaubavaru 

16.03.2020– 
14.04.2020 

Siseriiklik ja rahvusvaheline 
kaubavedu 

- Artikli 6 lõige 1: ööpäevas lubatud 9-
tunnise sõiduaja asendamine 11 tunniga; 
- Artikli 6 lõige 2: igal nädalal lubatud 56-
tunnise sõiduaja asendamine 60 tunniga; 
- Artikli 6 lõige 3: kahe nädala kohta 
lubatud 90-tunnise sõiduaja asendamine 
96 tunniga; 
- Artikkel 7: ööpäevas vähima 
nõutud vaheaja asendamine 
nõudega teha 45-minutine 
vaheaeg iga 5 ja poole tunni järel; 
- Artikli 8 lõige 1: ööpäevas nõutud 
puhkeperioodi vähendamine 11 
tunnilt 9 tunnile; 
- Artikli 8 lõige 6: iganädalase puhkeperioodi 
alguse edasi lükkamine üle kuue 24-tunnise 
ajavahemiku. 

Sloveenia 
taristuministeeriumi 
teavitus 23.03.2020 

Teavitus 
saadetud 
igasse 
liikmesriiki 

Taani 
 

Tagada riiklik 
kaubavaru 

23.03.2020– 
11.04.2020 

Kogu riiklik kaubavedu Taanis Artikli 8 lõige 6: iganädalase puhkeperioodi 
edasi lükkamine määratud perioodil. 

Taani 
maanteeliikluse 
ameti teavitus 
22.03.2020 

Teavitus 
saadetud 
igasse 
liikmesriiki 

Tagada riiklik 
kaubavaru 

13.03.2020– 
22.03.2020 

Kogu riiklik kaubavedu Taanis Artikli 8 lõige 6: iganädalase puhkeperioodi 
edasi lükkamine määratud perioodil. 

Taani 
maanteeliikluse 
ameti teavitus 
13.03.2020 

Teavitus 
saadetud 
igasse 
liikmesriiki 
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Prantsusmaa Tagada riiklik 
kaubavaru 

21.03.2020– 
19.04.2020 

Siseriiklik ja rahvusvaheline 
kaubavedu 

- Artikli 6 lõige 1: ööpäevas lubatud 9-
tunnise sõiduaja asendamine kuni kaks 
korda nädalas 10 või 11 tunniga; 
- Artikli 6 lõige 2: igal nädalal lubatud 56-
tunnise sõiduaja asendamine 60 tunniga; 
- Artikli 6 lõige 3: kahe nädala kohta lubatud 
90-tunnise sõiduaja asendamine 102 
tunniga. 

Prantsusmaa 
alalise esinduse EL-
is teavitus 
21.03.2020 

Teavitus 
saadetud 
igasse 
liikmesriiki 

Holland Tagada riiklik 
kaubavaru 

14.03.2020– 
07.04.2020 

Allsektorites toimuv riiklik transport, 
mis on vajalik apteekide, 
supermarketite ja muude 
toidupoodide kaubaga varustamiseks. 

- Artikli 6 lõige 1: ööpäevas lubatud 9-
tunnise sõiduaja asendamine 11 tunniga; 

Teavitatud 
20.03.2020 

Teavitus 
saadetud 
igasse 
liikmesriiki 

 

    - Artikli 6 lõige 2: igal nädalal lubatud 56-
tunnise sõiduaja asendamine 60 tunniga; 
- Artikli 6 lõige 3: kahe nädala kohta 
lubatud 90-tunnise sõiduaja asendamine 
96 tunniga; 
- Artikli 8 lõige 6: iganädalase 
puhkeperioodi alguse edasi lükkamine 
kuuelt 24-tunniselt ajavahemikult 
seitsmele. 

Hollandi alalise esinduse 
EL-is teavitus 
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Ungari Tagada riiklik 
kaubavaru 

21.03.2020– 
19.04.2020 

Siseriiklik ja rahvusvaheline kauba- ja 
reisijate vedu 

- Artikli 6 lõige 1: ööpäevas lubatud 9-
tunnise sõiduaja asendamine 11 tunniga; 
- Artikli 6 lõige 2: igal nädalal lubatud 56-
tunnise sõiduaja asendamine 65 tunniga; 
- Artikli 6 lõige 3: kahe nädala kohta lubatud 
90-tunnise sõiduaja asendamine 105 
tunniga; 
- Artikkel 7: ööpäevas vähima 
nõutud vaheaja asendamine 
nõudega teha 45-minutine 
vaheaeg iga 5 ja poole tunni järel; 
- Artikli 8 lõige 1: ööpäevas nõutud 
puhkeperioodi vähendamine 11 
tunnilt 9 tunnile; 
- Artikli 8 lõige 6: regulaarse iganädalase 
puhkeperioodi vähendamine 45 tunnilt 24 
tunnile ilma kompensatsioonita. 
- Artikli 8 lõige 6: iganädalase 
puhkeperioodi alguse edasi lükkamine 
kuuelt 24-tunniselt ajavahemikult 
seitsmele. 

Ungari alalise esinduse 
EL-is teavitus 
20.03.2020 
 

Teavitus 
saadetud 
igasse 
liikmesriiki 

Kreeka Tagada riiklik 
kaubavaru 

19.03.2020– 
17.04.2020 

Siseriiklik ja rahvusvaheline 
kaubavedu 

- Artikli 6 lõige 1: ööpäevas lubatud 9-
tunnise sõiduaja asendamine 11 tunniga; 
- Artikli 6 lõige 2: igal nädalal lubatud 56-
tunnise sõiduaja asendamine 60 tunniga; 
- Artikkel 7: ööpäevas vähima 
nõutud vaheaja asendamine 
nõudega teha 45-minutine 
vaheaeg iga 5 ja poole tunni järel; 
- Artikli 8 lõige 1: ööpäevas nõutud 
puhkeperioodi vähendamine 11 
tunnilt 9 tunnile; 

Kreeka taristu- ja 
transpordiministeeriumi 
teavitus 20.03.2020 
 

Teavitus 
saadetud 
igasse 
liikmesriiki 

 

    - Artikli 8 lõige 6: iganädalase puhkeperioodi 
alguse edasi lükkamine üle kuue 24-tunnise 
ajavahemiku. 
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Austria Tagada riiklik 
kaubavaru 

16.03.2020– 
14.04.2020 

Siseriiklik ja rahvusvaheline kaubavedu - Artikli 6 lõige 1: ööpäevas lubatud 9-tunnise 
sõiduaja asendamine 11 tunniga; 
- Artikli 6 lõige 2: igal nädalal lubatud 56-
tunnise sõiduaja asendamine 60 tunniga; 
- Artikli 6 lõige 3: kahe nädala kohta lubatud 
90-tunnise sõiduaja asendamine 100 tunniga; 
- Artikkel 7: ööpäevas vähima nõutud 
vaheaja asendamine nõudega teha 
45-minutine vaheaeg iga 5 ja poole 
tunni järel; 
- Artikli 8 lõige 1: ööpäevas nõutud 
puhkeperioodi vähendamine 11 
tunnilt 9 tunnile; 
- Artikli 8 lõige 6: iganädalase puhkeperioodi 
alguse edasi lükkamine üle kuue 24-tunnise 
ajavahemiku. 

Austria alalise 
esinduse EL-is 
teavitus 
20.03.2020 
 

Teavitus 
saadetud 
igasse 
liikmesriiki 

Ungari Tagada riiklik 
kaubavaru 

18.03.2020– 
16.04.2020 

Siseriiklik ja rahvusvaheline 
kaubavedu, kus tarnitakse elu ja 
tervise hoidmiseks vajalikke tooteid, 
näiteks: 
- toidukaupade edasimüüjad ja seotud 
ettevõtted; 
- kütuse edasimüüjad; 
- tooraine transport; 
- inimeste ja loomade eluks vajalik toit; 
- ravimid ja meditsiinivahendid; 
- varustuse tarne haiglatesse ja 
muudesse avaliku sektori asutustesse. 

- Artikli 6 lõige 1: ööpäevas lubatud 9-tunnise 
sõiduaja pikendamine 11 tunnini; 
- Artikli 6 lõige 2: igal nädalal lubatud 56-
tunnise sõiduaja asendamine 60 tunniga; 
- Artikli 6 lõige 3: kahe nädala kohta lubatud 
sõiduaeg pikendatakse 90 tunnilt 96 tunnini; 
- Artikkel 7: ööpäevas vähima 
nõutud vaheaja asendamine 
nõudega teha 45-minutine vaheaeg 
iga 5 ja poole tunni järel; 
- Artikli 8 lõige 1: ööpäevas nõutud 
puhkeperioodi vähendamine 11 
tunnilt 9 tunnile; 
- Artikli 8 lõige 6: regulaarse iganädalase 
puhkeperioodi vähendamine 45 tunnilt 24 
tunnile ilma kompensatsioonita. 
 

Horvaatia alalise 
esinduse EL-is 
teavitus 
20.03.2020 

Teavitus 
saadetud 
igasse 
liikmesriiki 

Norra Tagada riiklik 
kaubavaru 

14.03.2020– 
13.04.2020 

Siseriiklik ja rahvusvaheline kauba- ja 
reisijate vedu 

- Artikli 8 lõige 1: ööpäevas nõutud 
puhkeperioodi vähendamine 11 tunnilt 9 
tunnile; 

Euroopa 
Vabakaubanduse 
Assotsiatsiooni 
ametiasutuse 

Teavitus 
saadetud 
igasse 
liikmesriiki 
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- Artikli 8 lõige 6: vähemalt üks vähendatud 
puhkeperiood igal nädalal kogu eriolukorra 
vältel. 

teavitus 
19.03.2020 

 

       

Slovakkia Tagada riiklik 
kaubavaru 

19.03.2020– 
17.04.2020 

Siseriiklik ja rahvusvaheline kaubavedu - Artikli 6 lõige 1: ööpäevas lubatud 9-tunnise 
sõiduaja asendamine 11 tunniga; 
- Artikli 6 lõige 2: igal nädalal lubatud 56-
tunnise sõiduaja asendamine 60 tunniga; 
- Artikli 6 lõige 3: kahe nädala kohta lubatud 
90-tunnise sõiduaja asendamine 96 tunniga; 
- Artikkel 7: ööpäevas vähima nõutud 
vaheaja asendamine nõudega teha 
45-minutine vaheaeg iga 5 ja poole 
tunni järel; 
- Artikli 8 lõige 1: ööpäevas nõutud 
puhkeperioodi vähendamine 11 
tunnilt 9 tunnile; 

Slovakkia 
Tööinspektsiooni 
teavitus 
19.03.2020 
 

Teavitus 
saadetud 
igasse 
liikmesriiki 

Malta Tagada riiklik 
kaubavaru 

18.03.2020– 
16.04.2020 

Rahvusvaheline kaubavedu - Artikli 6 lõige 1: ööpäevas lubatud 9-tunnise 
sõiduaja asendamine 11 tunniga; 
- Artikli 8 lõige 1: ööpäevas nõutud 
puhkeperioodi vähendamine 11 tunnilt 9 
tunnile; 

Malta alalise 
esinduse EL-is 
teavitus 
19.03.2020 

Teavitus 
saadetud 
igasse 
liikmesriiki 
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Saksamaa Tagada riiklik 
kaubavaru 

18.03.2020– 
17.04.2020 

Esmatähtsate kaupade, näiteks toidu, 
ravimite, meditsiiniliste kaitsevahendite 
ja kütuse transport 

- Artikli 6 lõige 1: ööpäevas lubatud sõiduaja 
pikendamine kuni viiel korral nädalas 10 
tunnini; 
- Artikli 8 lõige 6: võimalus võtta kaks 
järjestikust vähendatud iganädalast 
puhkeperioodi juhul, kui: 

- juht võtab neljal järjestikusel nädalal 
vähemalt neli puhkeperioodi, millest 
vähemalt kaks on regulaarsed 
iganädalased puhkeperioodid, ja 

- kahe vähendatud iganädalase 
puhkeperioodi kompensatsiooni peab 
ära kasutama enne järgmist 
puhkeperioodi. 

Saksamaa alalise 
esinduse EL-is 
teavitus 
19.03.2020 

Teavitus 
saadetud 
igasse 
liikmesriiki 

 

Luksemburg Tagada riiklik 
kaubavaru 

19.03.2020– 
17.04.2020 

Siseriiklik ja rahvusvaheline 
kaubavedu 

- Artikli 6 lõige 2: igal nädalal lubatud 56-
tunnise sõiduaja asendamine 60 tunniga; 
- Artikli 6 lõige 3: kahe nädala kohta 
lubatud 90-tunnise sõiduaja asendamine 
96 tunniga; 
- Artikli 8 lõige 6: iganädalase 
puhkeperioodi alguse edasi lükkamine üle 
kuue 24-tunnise ajavahemiku. 

Luksemburgi 
transpordiministeeriumi 
teavitus 19.03.2020 
 

Teavitus 
saadetud 
igasse 
liikmesriiki 

Poola Tagada riiklik 
kaubavaru 

18.03.2020– 
16.04.2020 

Siseriiklik ja rahvusvaheline kauba- ja 
reisijate vedu 

- Artikli 6 lõige 1: ööpäevas lubatud 9-
tunnise sõiduaja asendamine 11 tunniga; 
- Artikli 6 lõige 2: igal nädalal lubatud 56-
tunnise sõiduaja asendamine 60 tunniga; 
- Artikli 6 lõige 3: kahe nädala kohta 
lubatud 90-tunnise sõiduaja asendamine 
96 tunniga; 
- Artikkel 7: ööpäevas vähima nõutud 
vaheaja asendamine nõudega teha 45-
minutine vaheaeg iga 5 ja poole tunni järel. 

Poola 
taristuministeeriumi 
teavitus 18.03.2020 
 

Teavitus 
saadetud 
igasse 
liikmesriiki 
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Iirimaa Tagada riiklik 
kaubavaru 

18.03.2020– 
16.04.2020 

Siseriiklik ja rahvusvaheline 
kaubavedu 

- Artikli 6 lõige 3: kahe nädala kohta 
lubatud sõiduaeg pikendatakse 90 tunnilt 
112 tunnini; 
- Artikli 8 lõige 6: vähemalt kaks 
vähendatud iganädalast puhkeperioodi 
mistahes kahel järjestikusel nädalal. Ei 
esitata nõudmisi kompensatsiooniks ega 
regulaarse iganädalase puhkeperioodi 
võtmiseks. Iganädalase puhkeperioodi 
algust ei lükata edasi üle kuue 24-tunnise 
ajavahemiku. 

Iirimaa 
transpordiministeeriumi 
teavitus 18.03.2020 
 

Teavitus 
saadetud 
igasse 
liikmesriiki 

Belgia Tagada riiklik 
kaubavaru 

19.03.2020– 
31.03.2020 

Esmatähtsate kaupade ja ravimite 
tarneahelaga seotud juhid. 
 

- Artikli 6 lõige 2: igal nädalal lubatud 56-
tunnise sõiduaja asendamine 60 tunniga; 
- Artikli 6 lõige 3: kahe nädala kohta 
lubatud 90-tunnise sõiduaja asendamine 
96 tunniga; 
- Artikli 8 lõige 6: iganädalase 
puhkeperioodi alguse edasi lükkamine üle 
kuue 24-tunnise ajavahemiku. 

Belgia 
transpordiministeeriumi 
teavitus 18.03.2020 
 

Teavitus 
saadetud 
igasse 
liikmesriiki 

 

Belgia Tagada riiklik 
kaubavaru 

14.03.2020– 
18.03.2020 

Toidu, ravimite ja muu elulise 
tähtsusega kaupade transport 
poodidesse ja apteekidesse. 
 
 

Täpsustamata Transpordiministeeriumi 
teavitus 14.03.2020 
 

Teavitus 
saadetud 
igasse 
liikmesriiki 

Bulgaaria Tagada riiklik 
kaubavaru 

19.03.2020– 
13.04.2020 

Riiklik ja rahvusvaheline kaubavedu - Artikli 6 lõige 1: ööpäevas lubatud 9-
tunnise sõiduaja asendamine 11 tunniga; 
- Artikkel 7: ööpäevas vähima nõutud 
vaheaja asendamine nõudega teha 45-
minutine vaheaeg iga 5 ja poole tunni järel; 
- Artikli 8 lõige 6: regulaarse iganädalase 
puhkeperioodi vähendamine 45 tunnilt 24 
tunnile ilma kompensatsioonita. 

Bulgaaria alalise 
esinduse EL-is teavitus 
17.03.2020 

Teavitus 
saadetud 
igasse 
liikmesriiki 
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Rumeenia Tagada riiklik 
kaubavaru 

18.03.2020–
16.04.2020 

Riiklik ja rahvusvaheline kaubavedu - Artikli 6 lõige 1: ööpäevas lubatud 9-
tunnise sõiduaja asendamine 11 tunniga; 
- Artikkel 7: ööpäevas vähima 
nõutud vaheaja asendamine 
nõudega teha 45-minutine 
vaheaeg iga 5 ja poole tunni järel; 
- Artikli 8 lõige 1: ööpäevas nõutud 
puhkeperioodi vähendamine 11 
tunnilt 9 tunnile; 
- Artikli 8 lõige 6: iganädalase 
puhkeperioodi alguse edasi lükkamine üle 
kuue 24-tunnise ajavahemiku. 
 

Rumeenia alalise 
esinduse EL-is teavitus 
17.03.2020 

Teavitus 
saadetud 
igasse 
liikmesriiki 

Hispaania 
 

Tagada riiklik 
kaubavaru 

14.03.2020– 
28.03.2020 

Hispaania kogu kaubavedu - Artikli 6 lõige 1: ööpäevas lubatud 
sõiduaja pikendamine; 

- Artikli 8 lõige 6: iganädalasi 
puhkeperioode käsitlevad sätted. 

 

Transpordiministeeriumi 
teavitus 17.03.2020 
 

Teavitus 
saadetud 
igasse 
liikmesriiki 

Rootsi Tagada riiklik 
kaubavaru 

16.03.2020– 
14.04.2020 

Siseriiklik ja rahvusvaheline kauba- ja 
reisijate vedu Rootsis 

- Artikli 8 lõige 2: 24-tunnise ajavahemiku 
jooksul vähemalt 9 järjestikuse tunni 
pikkune ööpäevane puhkeperiood; 
- Artikli 8 lõige 6: vähemalt 24-tunnist 
järjestikust puhkeperioodi käsitletakse kui 
iganädalast kompensatsioonita 
puhkeperioodi; 
- Artikkel 6: ööpäevas, nädalas ja iga kahe 
nädala kohta lubatud sõiduaega võib 
pikendada juhul, kui on täidetud määruses 
(EÜ) nr 561/2006 sätestatud 
puhkeperioodide ja vaheaegade nõuded. 

Rootsi transpordiameti 
teavitus 16.03.2020 
 

Teavitus 
saadetud 
igasse 
liikmesriiki 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/temporary-relaxation-drivers-covid.pdf


Originaalallikas: https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/temporary-relaxation-drivers-covid.pdf. Tõlkis Avatar Tõlkebüroo. Korraldas Lenno 
Põder, Autosert – Kutseliste Autojuhtide Koolituskeskus. 

Autosert.ee 

 

II. Euroopa Liidu liikmesriikide sätestatud ajutised erandid COVID-19 viiruspuhangu tõttu – vajab täpsustust 

 

MS COVID-19 
viirusega 
seotud 
erakorralised 
olud 

Periood Sõidukite / juhtide 
kategooriad 

Väljavõtted määruse 
(EÜ) nr 561/2006 
sätetest 

Teavitamise kuupäev. 
Teavituse edastas: 

Staatus 

Eesti Tagada riiklik 
kaubavaru 

TBC Rahvusvaheline kaubavedu TBC Eesti alalise esinduse 
EL-is teavitus 
21.03.2020 

Eestilt paluti täpsustust: teavituses tuleb 
mainida asjakohaseid artikleid ja meetmeid, 
mis nimetatud perioodil erandkorras kehtivad. 

Tsehhi Tagada riiklik 
kaubavaru 

16.03.2020– 
14.04.2020 

Kogu kaubavedu Tšehhi 
Vabariigis 

TBC Transpordiministeeriumi 
teavitus 16.03.2020 
 

Tšehhi Vanariigilt paluti täpsustust: teavituses 
peaks mainima asjakohaseid artikleid ja 
meetmeid, mis nimetatud perioodil 
erandkorras kehtivad. 

 

Viimati muudetud: 24.03.2020 kell 15:45 – Allikas: Euroopa Komisjon, DG MOVE 

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/temporary-relaxation-drivers-covid.pdf

