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Artikkel 8 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Kui saabuva rahvusvahelise veoga 

teisest liikmesriigist või kolmandast riigist 

vastuvõtvasse liikmesriiki veetud veosed 

on kohale toimetatud, lubatakse lõikes 1 

osutatud vedajal teha sama sõidukiga või 

ühendatud autorongi puhul sama sõiduki 

mootorsõidukiga kabotaažvedusid 

vastuvõtvas liikmesriigis või piirnevates 

liikmesriikides. Kabotaažveo raames 

toimuv viimane koorma mahalaadimine 

leiab aset viie päeva jooksul alates saabuva 

rahvusvahelise veo raames toimunud 

viimasest mahalaadimisest vastuvõtvas 

liikmesriigis. 

2. Kui saabuva rahvusvahelise veoga 

teisest liikmesriigist või kolmandast riigist 

vastuvõtvasse liikmesriiki veetud veosed 

on kohale toimetatud, lubatakse lõikes 1 

osutatud vedajal teha tagasiteel oma 

asukohaliikmesriiki sama sõidukiga või 

ühendatud autorongi puhul sama sõiduki 

mootorsõidukiga kabotaažvedusid 

vastuvõtvas liikmesriigis või piirnevates 

liikmesriikides. Kabotaažveo raames 

toimuv viimane koorma mahalaadimine 

leiab aset viie päeva jooksul alates saabuva 

rahvusvahelise veo raames toimunud 

viimasest mahalaadimisest vastuvõtvas 

liikmesriigis, mis peab olema sätestatud 

kohaldatavas veolepingus. 

 Vedajad võivad esimeses lõigus osutatud 

ajavahemiku jooksul teha liikmesriigis 

kabotaažvedusid, tingimusel et nende 

viibimine selles liikmesriigis ei ületa 48 

tundi alates saabumisest liikmesriigi 

territooriumile. 

 2 a. Pärast lõike 2 esimeses lõigus 

osutatud viiepäevast ajavahemikku ei ole 

vedajal lubatud teha sama sõidukiga või 

ühendatud autorongi puhul selle 

autorongi mootorsõidukiga 

kabotaažvedusid samas vastuvõtvas 

liikmesriigis enne, kui asjaomase 
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mootorsõiduki naasmisest vedaja 

asukohaliikmesriiki on möödunud 72 

tundi ja kui kõnealune mootorsõiduk on 

teostanud vedaja asukohaliikmesriigist 

lähtuva uue rahvusvahelise veo. 

 2 b. Kui sõiduk ei ole varustatud aruka 

sõidumeerikuga, võivad liikmesriigid 

nõuda selgeid tõendeid, et lõigetes 2 ja 2 a 

osutatud tingimused on täidetud. 

Or. en 



 

AM\1157477ET.docx  PE621.710v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

27.6.2018 A8-0204/101 

Muudatusettepanek  101 

Ismail Ertug, Kathleen Van Brempt, Mercedes Bresso 

fraktsiooni S&D nimel 

 

Raport A8-0204/2018 

Ismail Ertug 

Autoveosektori arengutega kohanemine 

(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD)) 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 8 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(8) Arvestades seda, kui oluline on aus 

konkurents turul, tuleks kõnealuse 

küsimusega seotud liidu eeskirjade 

rikkumisi võtta arvesse veokorraldajate ja 

veoettevõtjate hea maine hindamisel. 

Komisjoni volitusi määratleda asjakohaste 

rikkumiste raskusaste tuleks vastavalt 

selgitada. 

(8) Arvestades seda, kui oluline on aus 

konkurents turul, tuleks kõnealuse 

küsimusega seotud liidu eeskirjade 

rikkumisi võtta arvesse veokorraldajate ja 

veoettevõtjate hea maine hindamisel. 

Komisjoni volitusi määratleda asjakohaste 

rikkumiste raskusaste tuleks vastavalt 

selgitada. 

(8 a) Eesmärgiga tagada autoveo-ettevõtja 

tegevusalal tegutsemist ja veoturule 

juurdepääsu käsitlevate eeskirjade tõhus 

rakendamine, peaks eeskirjade 

kontrollimise ja jõustamise eest vastutama 

Euroopa autoveoamet. Amet peaks ka 

pakkuma liikmesriikidele tegevustoetust ja 

õigusabi, et jõustada sotsiaalõigusnorme 

ja korraldada üleeuroopalisi kontrolle. 

Euroopa autoveoamet peaks vastutama 

Euroopa autoveo-ettevõtjate registri 

järelevalve eest. 

Or. en 

 


