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Taksodele esitatavad nõuded 

 

 

Austatud avaldaja 

 

Küsisite taksoteenuse osutajate võimaliku ebavõrdse kohtlemise kohta. Teie hinnangul seisneb 

ebavõrdsus selles, et traditsiooniline takso peab vastama kohaliku omavalitsuse määratud 

nõuetele, kuid infoühiskonna teenuse (näiteks Taxify ja Uber) vahendusel pakutava taksoteenuse 

kohta need nõuded ei kehti.  

Niisugune olukord tuleneb ühistranspordiseaduse § 64 lõikest 10. Selle alusel võib kohalik 

omavalitsus kehtestada taksoveol kasutatavatele sõidukitele teenuse kvaliteeti, sealhulgas sõitjate 

mugavust ja keskkonnasäästlikkust tagavad nõuded. Mitmed kohalikud omavalitsused ongi selle 

alusel nõudeid kehtestanud.  

Takso vanus ja väline ilme, sealhulgas keskkonnasäästlikkus mõjutab kliendi rahulolu 

taksoteenuse kvaliteediga. Takso keskkonnasäästlikkus on oluline ka kohaliku omavalitsuse 

perspektiivist – taksole nõuete kehtestamine on üks vähestest võimalustest, kuidas kohalik 

omavalitsus saab piirata linnaõhku saastavate autode kasutamist. Sellest lähtuvalt on mõni 

kohalik omavalitsus kehtestanud nõude osutada taksoteenust vaid vähemalt Euro 5 

heitmenormile vastava autoga.  

Niisugune nõue on mitme toimega: esiteks on selline auto keskkonnasäästlikum kui sellele 

normile mitte vastav auto, ja teiseks välistab see üldjuhul vanema kui 2009. aastal toodetud 

sõiduki taksona kasutamise. Tähelepanuta ei saa jätta ka asjaolu, et traditsioonilisel taksol on 

liikluses mõned eriõigused − võib sõita ühissõidukirajal ja teenindada klienti taksopeatusest. 

Seevastu infoühiskonna teenuse vahendusel taksoteenuse osutamiseks kasutatavat sõidukit 

taksona tähistama ei pea. Selline takso ei eristu teistest sõidukitest. Eraldusmärkideta taksol ei 

ole ka mingeid eriõigusi – eelkõige ei või sellega sõita ühissõidukirajal ega seista taksopeatuses.  

Seega, olenevalt taksoteenuse osutamise viisist on ka teenuse pakkuja õigused erinevad. 

Piirangute kõrval on traditsioonilisel viisil taksoteenust osutavatel isikutel ka rohkem õigusi. 

Taksona tähistatud autoga saab klienti teenindada nii traditsioonilisel viisil kui ka infoühiskonna 

teenuse vahendusel ja kasutada mõlemaga kaasnevaid eeliseid. 

Kokkuvõttes kaasneb sellise regulatsiooniga rohkem valikuvabadust ja see on kooskõlas 

põhiseaduse mõttega − Eesti Vabariigi põhiseaduse sissejuhatuse kohaselt on Eesti riik rajatud 

vabadusele. Taksoteenuse osutaja saab valida, kas pakkuda teenust traditsioonilisel viisil või 
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mõne olemasoleva infoühiskonna teenuse vahendusel. Samuti võib luua uue infoühiskonna 

teenuse ja hakata taksoteenust pakkuma selle vahendusel.  

Paratamatult võivad aja jooksul teenuse osutamise viisid muutuda, sealhulgas võib 

harjumuspärasele teenusele tekkida alternatiive. Seadusandja võib muutustele reageerida ja 

muuta majandustegevuse nõudeid. Nii ongi seadust muudetud ja lubatud taksoteenust osutada 

senisest teistmoodi. Kuigi sellised muudatused võivad mõjutada konkurentsiolukorda, ei riiva 

need lubamatult ettevõtlusvabadust, kuna piirangud on tasakaalustatud täiendavate õigustega. 

Teenuse osutamise viis õigustab ka erinevaid nõudeid. Seetõttu saab neid pidada 

põhiseaduspärasteks.  

Loodan, et neist selgitustest on Teile abi.  

 

Lugupidamisega 

 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Ülle Madise 
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