
CEMT sõiduk



CEMT-sõiduk



Autoveoseadus

Veoluba – tõendab omaja õigust teostada 

rahvusvahelist autovedu riikide vahel või 

transiitvedu.

Veoload jagunevad:

1) kahepoolne veoluba

2) CEMT veoluba



CEMT veoluba

• Kehtib kindlaks määratud arvuks veose 

RV vedudeks CEMT-i liikmesriikide vahel 

või läbi ühe või mitme CEMT-i liikmesriigi 

territooriumi.

• Soodustada keskkonnasõbrakile ja 

ohutute sõidukite kasutamist tühisõitude 

arvu vähendamise teel.



CEMT liikmesriigid

• Euroopa Liit

• Albaania

• Armeenia

• Aserbaidžaan

• Valgevene

• Bosnia-Hertsegovina

• Makedoonia

• Gruusia

• Moldova

• Montenegro

• Norra

• Vene Föderatsioon

• Serbia

• Šveits

• Türgi

• Ukraina



CEMT veoluba

Veoluba tohib kasutada ainult sõidukiga, 

mis on:

• EURO IV ohutu

• EURO V ohutu

• EURO EEV ohutu

• EURO VI ohutu



EURO ohutu sõiduki klassid

Standar

d
Aasta

CO 

(g/kWh)

NOx

(g/kWh)

HC 

(g/kWh)

PM 

(g/kWh)

PN

(1/kWh)

Euro III
1999–

2005
2.1 5.0 0.66 0.1

Euro IV
2005–

2008
1.5 3.5 0.46 0.02

Euro V
2008–

2012
1.5 2.0 0.46 0.02

Euro 

EEV
1999-2013 1.5 2.0 0.25 0.02

Euro VI 2013 - 1.5 0.4 0.13 0.01 8.0×1011



CEMT veolubade jaotuskava 2018

CEMT veoluba Eraldatud Taotletud

EURO IV 2 2

EURO V 174 532

EURO VI 95 237



CEMT huvigrupid

• ERAA – veolubade jagaja

• Vedaja – veoloa kasutaja

• Sõiduki valmistaja – CEMT nõuetele 

vastava sõiduki valmistaja

• Ülevaatuspunkt – CEMT nõuetele 

vastava sõiduki perioodiline kontrollija



CEMT ÜLEVAATUS



CEMT ülevaatuse töömaht

• Sõiduki CEMT tehniliste nõutele 

vastavuse kontroll

• CEMT sertifikaadi kontroll

• CEMT ülevaatuse tunnistuse 

väljastamine



CEMT sõiduki tehnilised 
nõuded ja nende 
kontrollimine



Rehvid

Nõue:

• rehvi mustrijääksügavus vähemalt 2,0 mm

Kontrollimine vaatlusega



Tagumine allasõidutõke

Nõue:

• paigaldus vastavalt MKM määrus 42 lisa 

1 kood 627 nõuetele

Kontrollimine vaatlusega



Külgmine allasõidutõke

Nõue:

• paigaldus vastavalt MKM määrus 42 lisa 

1 kood 628 nõuetele

Kontrollimine vaatlusega



Tahavaateseadmed



II klassi peegel ehk põhipeegel



IV klassi peegel ehk lainurkpeegel



V klassi peegel ehk lähivaatepeegel



V klassi peegel ehk lähivaatepeegel



VI klassi peegel ehk esipeegel



VI klassi peegel ehk esipeegel



Valgustusseadmed

Nõue:

• paigaldus vastavalt MKM määrus 42 lisa 

1 grupp 2 nõuetele

Kontrollimine vaatlusega



Suure sõiduki tunnusmärk

Nõue:

• paigaldus vastavalt MKM määrus 42 lisa 

1 kood 104 nõuetele

Kontrollimine vaatlusega



ABS pidurid

Nõue:

Peavad olema varustatud ABS piduritega.

Kontrollimine vaatlusega



Juhtimisseadmed

Roolimehhanismi, roolihoovastiku, 

roolivõimendi ja rooliratta seisundile ning 

toimimisele kehtivad samad nõuded kui 

korralisel ülevaatusel.



Gaasiseadmed

Nõue:

• paigaldus vastavalt MKM määrus 42 lisa 

1 kood 704 ja 705 nõuetele

Kontrollimine vaatlusega



Diislitest

• EURO IV ja V heitmenorm võetakse 

andmesildilt

• EUROVI puhul ei tohi suitsusus ületada 

0,5 m-1



Sõidumeerik

• AETR või EÜ Nõukogu määrusele nr 3821/85 

vastav sõidumeerik

• Alates 1.05.2006 esmakordselt kasutusele 

võetud sõidukil digitaalne sõidumeerik.

• EURO VI alates 1266/2009 nõuetele vastav 

digimeerik ehk kahe sõltumatu 

liikumissignaaliga ja magnetväljast sõltumatu 

liikumisandur.



Müra

• Seisumüra

• Õhkpidurite tekitatud müra, mis tekib 

sõidu- või seisupiduri kasutamisel. See ei 

või ületada 72 dB(A) kui mootor töötab 

tühikäigupööretel.



CEMT sõiduki sõlmed

Kontrollsõlm Märkus

pidurisüsteem piduritest piduristendis, ABS pidurid

rooliratas ja juhtimisseadmed esitelje kontroll lõtkutestril

valgustusseadmed tulede kontroll ja reguleeritus

diislisuitsusus heitgaasitest andmesildi järgi, erandina EuroVI

norm 0,5 m-1

rehvid jääksügavus 2,0 mm

peeglid EuroVI alates esipeegel

allasõidutõkked

sõidumeerik ja kiiruspiirik EuroVI alates 1266/2009 kohane sõidumeerik 

(lisa impulssiga)

suure sõiduki tunnusmärk

müra Seisumüra ja õhkpidurite müra



CEMT SERTIFIKAAT



Sertifikaadist üldiselt

• Tõendab sõiduki vastavast kõrgemate 

liiklus- ja keskkonnaohutuse nõuetele.

• Veoautode klassifikatsioon (EURO IV, 

EURO V, …) tuleneb mootori nn 

„euronormidest“.

• Haagistel ei ole klassifikatsiooni.



Vormid

• Veoauto sertifikaat on rohelisel A4 paberil

• Haagise sertifikaat on kollasel A4 paberil



CEMT veoauto sertifikaadi 
kronoloogia
Sertifikaadi 

nimetus

Väljastamise 

algus

Väljastamise 

lõpp

Vorm

EURO4 01.01.2006 31.03.2009 Vt lisa 1 pilt 1 ja 2

EURO V 01.10.2007 31.03.2009 Vt lisa 1 pilt 3 ja 4

EURO III, IV ja V 01.01.2009 01.01.2014 Vt lisa 1 pilt 5 ja 6

EURO IV, V, EEV 

ja VI

01.12.2012 tulevikus Vt lisa 1 pilt 7 ja 8

Selgitus: Lisa 1 pildil 1 ja 2 toodud EURO4 sertifikaati võis väljastada perioodil 01.01.2006 

kuni 31.03.2009. Selline sertifikaat on kehtetu kui see on väljastatud muul ajal.



CEMT haagise sertifikaadi 
kronoloogia
Sertifikaadi 

nimetus

Väljastamise 

algus

Väljastamise 

lõpp

Vorm

Roheline ja 

EURO3

20.07.2001 31.03.2006 Vt lisa 1 pilt 9

Roheline, EURO3

ja EURO4

01.01.2006 31.03.2009 Vt lisa 1 pilt 10

EURO ohutu 01.01.2009 01.01.2014 Vt lisa 1 pilt 11

EURO ohutu 01.01.2014 tulevikus Vt lisa 1 pilt 12



Sertifikaadi kontroll

• Veendu, et esitatud sertifikaat vastab 

selle väljastamise hetkel kehtinud 

vormile.

• Vaata sertifikaadi vormi ja sellele 

märgitud väljastamise kuupäeva ning 

võrdle seda perioodiga kui sellisel vormil 

sertifikaati võis väljastada.



Sertifikaadi ja selle tõlgete arv ning 
keel

Täidetud ja 

kinnitatud sertifikaat

Tõlge

Arv 1 2

Keelte valik Eesti

Inglise

Prantsuse

Saksa

Eesti

Inglise

Prantsuse

Saksa

Tõlge – võib olla ühel lehel või täidetud sertifikaadiga samal lehel pöördel 

vähendatud mõõtkavas.



Sertifikaadi väljaandja

Sertifikaati võib väljaanda:

• registreerimisriigi pädev asutus

• sõiduki valmistaja või tema poolt volitatud 

esindaja registreerimisriigis

• registreerimisriigi pädev asutus koos sõiduki 

valmistaja või tema poolt volitatud esindajaga 

registreerimisriigis



Sertifikaadi väljaandja

• Registreerimisriigi pädev asutus 

(Maanteeamet)

• Sõiduki valmistaja

• Sõiduki valmistaja poolt volitatud esindaja 

registreerimisriigis

• Volitust näitab sertifikaadil olev pitser või on 

sertifikaadile eraldi välja kirjutatud.



Sertifikaadi number

• Enamasti riigikood (EST, D, FIN)



Ohutu sõiduki klass

Veoautol vastavalt mootorile

• EURO IV

• EURO V

• EEV

• EURO VI



Identifitseerimine

• Sõiduki mark ja mudel

• VIN-kood

• Mootori tüüp ja number



Väljastaja

• Väljastaja staatus

• Väljastaja nimi ja pitsat



Sõiduki tehnilised nõuded

• Üldreegel – üks veerg peab olema täidetud

• Vasak ja parem veerg täidetud kui vastavust 

tõendavad valmistaja ja pädev asutus



Signatuurid

• Väljastamise koht

• Väljastamise aeg

• Väljaandja allkiri ja pitser



Sertifikaadi kontrollimise kokkuvõte

• See on õiget värvi paberil;

• See on A4 formaadis;

• Sellel on sertifikaadi number;

• Sellel on sõiduki andmed (mark ja mudel, VIN-kood, mootori mudel ja 

number);

• Sellele on märgitud, millistele kõrgendatud ohutusnõuetele sõiduk vastab;

• Sellele on märgitud selle väljastamise aeg ja koht;

• See on kinnitatud allkirja ja pitseriga;

• See on kas eestikeelne või inglisekeelne või prantsusekeelne või 

saksakeelne;

• Sellele on märgitud selle väljastaja;

• See on väljastatud sellel ajal kehtinud vormile.



CEMT ÜLEVAATUSE 
TUNNISTUSE 
VÄLJASTAMINE ARIS2s



CEMT ülevaatuse tunnistuse 
väljastamine

• Valida ülevaatuse grupp “sertifikaat”.

Ülevaatuse liik Sõiduk

Euro4 EuroIV veoauto

Euro5 EuroV veoauto

EuroEEV EuroEEV veoauto

Euro6 EuroVI veoauto

Sertifikaat Haagis, Euro1, 2 ja 3 veoauto



CEMT ülevaatuse tunnistuse 
väljastamine



CEMT ülevaatuse tunnistuse 
väljastamine



CEMT ülevaatuse tunnistuse 
väljastamine



CEMT ülevaatuse tunnistuse 
väljastamine



CEMT ülevaatuse tunnistuse 
väljastamine

• Trükkida välja kõik neli tunnistust.

• Ingliskeelsele tunnistusele kanda allkiri ja 

pitser.

• Reg.tunnistusele kandeid ei tehta.



CEMT ülevaatuse sagedus ja 
erandid

• CEMT ülevaatuse tunnistus kehtib koos 

korralise ülevaatusega (12-kuud).

• Sõidukit ei pea füüsiliselt kontrollima kui selle 

esmaregistreerimisest on möödunud vähem 

kui 12 kuud.



CEMT ülevaatuste aastased mahud

Sertifikaat
Euro

III
Euro IV Euro V

Euro 

EEV
EURO VI Kokku

2013 1462 1967 2237 5174 - - 10840

2014 2902 1461 1769 4772 25 229 11158

2015 4291 948 1224 3490 53 795 10801

2016 4849 563 849 3081 56 1279 10677

2017 5115 372 694 2574 60 1915 10730



Kokkuvõte

• Sõiduki vastavuse kontroll sertifikaadile.

• Kontrollitakse sertifikaadi õigsust.

• Sisestatakse ARIS2-te vajalikud andmed.

• Väljastatakse, allkirjastatakse ja 

kinnitatakse pitsatiga tunnistus.



Kasulikud viited

1. CEMT kokkulepe 

(http://www.internationaltransportforum.o

rg/IntOrg/quota/quota.html)

2. ERAA 

(http://www.eraa.ee/?op=body&id=10)

3. Riigiteataja (https://www.riigiteataja.ee/)

http://www.internationaltransportforum.org/IntOrg/quota/quota.html
http://www.eraa.ee/?op=body&id=10
https://www.riigiteataja.ee/

