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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Seni, ja kui siseriiklikes 
õigusaktides ei ole sätestatud teisiti, ei 
kohaldata autoveo-ettevõtja tegevusalal 
tegutsemise eeskirju kaupade autoveo 
tegevusalal tegutsevate ettevõtjate suhtes, 
kes kasutavad ainult mootorsõidukeid või 
autoronge, mille lubatud täismass ei ületa 
3,5 tonni. Nende ettevõtjate arv, kes 
tegelevad nii riigisisese kui ka 
rahvusvahelise veotegevusega, on 
suurenenud. Selle tulemusena on mitu 
liikmesriiki otsustanud kohaldada nende 
ettevõtjate suhtes määruses (EÜ) 
nr 1071/2009 sätestatud autoveo-ettevõtja 
tegevusalal tegutsemise eeskirju. 
Kõnealune säte tuleks välja jätta, et 
tagada kuni 3,5-tonnise lubatud 
täismassiga mootorsõidukeid kasutavas 
sektoris professionaalsemaks muutmise 
miinimumtase ühiseeskirjade kehtestamise 
teel ja seeläbi ühtlustada kõikide ettevõtjate 
vahelisi konkurentsitingimusi, samas kui 
ettevõtja stabiilset ja tõhusat toimimist 
ning asjakohast finantssuutlikkust 
käsitlevad nõuded tuleks muuta 
kohustuslikuks.

(2) Seni, ja kui siseriiklikes 
õigusaktides ei ole sätestatud teisiti, ei 
kohaldata autoveo-ettevõtja tegevusalal 
tegutsemise eeskirju kaupade autoveo 
tegevusalal tegutsevate ettevõtjate suhtes, 
kes kasutavad ainult mootorsõidukeid, 
mille lubatud täismass koos haagisega ei 
ületa 3,5 tonni. Nende ettevõtjate arv on 
suurenenud. Selle tulemusena on mitu 
liikmesriiki otsustanud kohaldada nende 
ettevõtjate suhtes määruses (EÜ) 
nr 1071/2009 sätestatud autoveo-ettevõtja 
tegevusalal tegutsemise eeskirju. Et vältida 
võimalikke seaduselünki ja tagada 2,8 
kuni 3,5-tonnise lubatud täismassiga (koos 
haagisega) mootorsõidukeid 
rahvusvahelisteks vedudeks kasutavas 
sektoris professionaalsemaks muutmise 
miinimumtase ühiseeskirjade kehtestamise 
teel ja seeläbi ühtlustada kõikide ettevõtjate 
vahelisi konkurentsitingimusi, tuleks 
autoveo-ettevõtja tegevusalal tegutsemise 
nõudeid kohaldada kõikidele võrdselt, 
vältides samal ajal ebaproportsionaalset 
halduskoormust. Kuna käesolevat 
määrust kohaldatakse ainult ettevõtjate 
suhtes, kes veavad kaupu rendi või tasu 
eest, ei hõlma käesolev säte ettevõtjaid, 
kes teostavad vedusid omal kulul.
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Autoveo-ettevõtja tegevusalal 
tegutsevatel ettevõtjatel, kes kasutavad 
ainult mootorsõidukeid või autoronge, 
mille lubatud täismass ei ületa 3,5 tonni, 
peaks olema minimaalne finantssuutlikkus, 
millega tagatakse, et neil on olemas 
vahendid vedude stabiilseks ja 
pikaajaliseks korraldamiseks. Kuna aga 
asjaomased veod on üldiselt piiratud 
suurusega, peaksid vastavad nõuded olema 
leebemad kui need, mida kohaldatakse 
ettevõtjate suhtes, kes kasutavad 
ettenähtust suurema massiga sõidukeid või 
autoronge.

(10) Autoveo-ettevõtja tegevusalal 
tegutsevatel ettevõtjatel, kes kasutavad 
ainult mootorsõidukeid, mille lubatud 
täismass koos haagisega on 2,8 kuni 3,5 
tonni, ja kes tegelevad rahvusvaheliste 
vedudega, peaks olema minimaalne 
finantssuutlikkus, millega tagatakse, et neil 
on olemas vahendid vedude stabiilseks ja 
pikaajaliseks korraldamiseks. Kuna aga 
nende sõidukitega teostatavad veod on 
üldiselt piiratud suurusega, peaksid 
vastavad nõuded olema leebemad kui need, 
mida kohaldatakse ettevõtjate suhtes, kes 
kasutavad ettenähtust suurema massiga 
sõidukeid või autoronge.
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Seepärast ning kontrollide 
lihtsustamiseks ja ebakindluse 
kõrvaldamiseks tuleks rahvusvahelistele 
vedudele järgnevate kabotaažvedude arvu 
piirang kaotada ning selliste vedude jaoks 
ettenähtud päevade arvu vähendada.

(14) Seepärast ning kontrollide 
lihtsustamiseks ja ebakindluse 
kõrvaldamiseks tuleks rahvusvahelistele 
vedudele järgnevate kabotaažvedude arvu 
piirang kaotada.
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Artikli 3 lõike 1 punktis c sätestatud nõude 
täitmiseks suudab ettevõtja eelarveaasta 
jooksul pidevalt täita oma finantskohustusi. 
Ettevõtja tõendab audiitori või 
nõuetekohaselt akrediteeritud isiku poolt 
kinnitatud raamatupidamise 
aastaaruannetega, et tema käsutuses on igal 
aastal omakapitali vähemalt 9000 eurot, 
kui kasutatakse ainult üht sõidukit, ja veel 
5000 eurot iga lisasõiduki kohta. Kaupade 
autoveo tegevusalal tegutsevad ettevõtjad, 
kes kasutavad ainult mootorsõidukeid või 
autoronge, mille lubatud täismass ei ületa 
3,5 tonni, tõendavad audiitori või 
nõuetekohaselt akrediteeritud isiku poolt 
kinnitatud raamatupidamise 
aastaaruannetega, et nende käsutuses on 
igal aastal omakapitali vähemalt 1800 
eurot, kui kasutatakse ainult üht sõidukit, ja 
veel 900 eurot iga lisasõiduki kohta;

Artikli 3 lõike 1 punktis c sätestatud nõude 
täitmiseks suudab ettevõtja eelarveaasta 
jooksul pidevalt täita oma finantskohustusi. 
Ettevõtja tõendab audiitori või 
nõuetekohaselt akrediteeritud isiku poolt 
kinnitatud raamatupidamise 
aastaaruannetega, et tema käsutuses on igal 
aastal omakapitali vähemalt 9000 eurot, 
kui kasutatakse ainult üht sõidukit, 5000 
eurot iga lisasõiduki kohta, mille lubatud 
täismass koos haagisega ületab 3,5 tonni, 
ja 900 eurot iga lisasõiduki kohta, mille 
lubatud täismass koos haagisega on 2,8 
kuni 3,5 tonni. Kaupade autoveo 
tegevusalal tegutsevad ettevõtjad, kes 
kasutavad ainult mootorsõidukeid, mille 
lubatud täismass koos haagisega on 2,8 
kuni 3,5 tonni, tõendavad audiitori või 
nõuetekohaselt akrediteeritud isiku poolt 
kinnitatud raamatupidamise 
aastaaruannetega, et nende käsutuses on 
igal aastal omakapitali vähemalt 
1800 eurot, kui kasutatakse ainult üht 
sõidukit, ja veel 900 eurot iga lisasõiduki 
kohta;
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3. Liikmesriigid koostavad igal aastal 
aruande selliste mootorsõidukite või 
autorongide kasutamise kohta nende 
territooriumil, mille lubatud täismass ei 
ületa 3,5 tonni, ja edastavad selle 
komisjonile hiljemalt iga aasta 30. juunil 
pärast aruandeperioodi lõppu. See aruanne 
sisaldab järgmist:

3. Liikmesriigid koostavad iga kahe 
aasta järel aruande selliste 
rahvusvahelistel vedudel kasutatavate ja 
nende territooriumil registreeritud 
mootorsõidukite kohta, mille lubatud 
täismass koos haagisega on 2,8 kuni 
3,5 tonni, ja edastavad selle komisjonile 
hiljemalt iga aasta 30. juunil pärast 
aruandeperioodi lõppu. See aruanne 
sisaldab järgmist:
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a) nendele kaupade autoveo 
tegevusalal tegutsevatele ettevõtjatele 
antud lubade arv, kes kasutavad ainult 
mootorsõidukeid või autoronge, mille 
lubatud täismass ei ületa 3,5 tonni;

a) nendele kaupade autoveo 
tegevusalal tegutsevatele ettevõtjatele 
antud lubade arv, kes kasutavad 
rahvusvahelisteks vedudeks ainult 
mootorsõidukeid, mille lubatud täismass 
koos haagisega on 2,8 kuni 3,5 tonni;
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