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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid ei kohalda direktiivi 
96/71/EÜ artikli 3 lõike 1 esimese lõigu 
punkte b ja c autoveosektori sõidukijuhtide 
suhtes, kes töötavad kõnealuse direktiivi 
artikli 1 lõike 3 punktis a osutatud 
ettevõtjate juures, kui sõidukijuhid 
tegelevad määrustes 1072/2009 ja 
1073/2009 määratletud rahvusvaheliste 
vedudega ja nad lähetatakse kõnealusele 
territooriumile oma ülesannete täitmiseks 
kuni kolmeks päevaks ühe kalendrikuu 
jooksul.

Liikmesriigid kohaldavad direktiivi 
96/71/EÜ artikli 3 lõike 1 esimese lõigu 
punkte b ja c autoveosektori sõidukijuhtide 
suhtes, kes töötavad kõnealuse direktiivi 
artikli 1 lõike 3 punktis a osutatud 
ettevõtjate juures, kui sõidukijuhid 
tegelevad määrustes (EÜ) nr 1072/2009 ja 
(EÜ) nr 1073/2009 määratletud 
rahvusvaheliste vedude või 
kabotaažvedudega.

Vastavalt määrustele (EÜ) nr 1072/2009 
ja nr 1073/2009 loetakse transiitvedusid 
rahvusvahelisteks vedudeks. Seda juhti, 
kes läbib liikmesriigi territooriumit ilma 
kaupa peale- või mahalaadimata, loetakse 
lähetatuks selle liikmesriigi 
territooriumile.
Erandina ei kohalda liikmesriigid 
direktiivi 96/71/EÜ artikli 3 lõike 1 
esimese lõigu punkte b ja c autoveosektori 
sõidukijuhtide suhtes, kes töötavad 
kõnealuse direktiivi artikli 1 lõike 3 
punktis a osutatud ettevõtjate juures, kui 
sõidukijuhid tegelevad määrustes (EÜ) 
nr 1072/2009 ja (EÜ) nr 1073/2009 
määratletud rahvusvaheliste vedudega, 
kui need piirduvad vedudega, mis tehakse 
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liikmesriigist, kus autoveo-ettevõtja on 
registreeritud, otse teise liikmesriiki ja 
millele järgneb üks mahalaadimine ja/või 
üks pealelaadimine selles liikmesriigis 
kahe tööpäeva jooksul pärast 
kohalejõudmist ning otsene 
tagasipöördumine liikmesriiki, kus 
autoveo-ettevõtja on registreeritud, ja mis 
ei hõlma ühtegi kabotaažvedu ega muud 
liiki vedu üheski teises liikmesriigis.

Or. en
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid ei kohalda direktiivi 
96/71/EÜ artikli 3 lõike 1 esimese lõigu 
punkte b ja c autoveosektori sõidukijuhtide 
suhtes, kes töötavad kõnealuse direktiivi 
artikli 1 lõike 3 punktis a osutatud 
ettevõtjate juures, kui sõidukijuhid 
tegelevad määrustes 1072/2009 ja 
1073/2009 määratletud rahvusvaheliste 
vedudega ja nad lähetatakse kõnealusele 
territooriumile oma ülesannete täitmiseks 
kuni kolmeks päevaks ühe kalendrikuu 
jooksul.

Liikmesriigid kohaldavad direktiivi 
96/71/EÜ artikli 3 lõike 1 esimese lõigu 
punkte b ja c autoveosektori sõidukijuhtide 
suhtes, kes töötavad kõnealuse direktiivi 
artikli 1 lõike 3 punktis a osutatud 
ettevõtjate juures, kui sõidukijuhid 
tegelevad määrustes (EÜ) nr 1072/2009 ja 
(EÜ) nr 1073/2009 määratletud 
rahvusvaheliste vedude või 
kabotaažvedudega.

Erandina ei kohalda liikmesriigid 
direktiivi 96/71/EÜ artikli 3 lõike 1 
esimese lõigu punkte b ja c autoveosektori 
sõidukijuhtide suhtes, kes töötavad 
kõnealuse direktiivi artikli 1 lõike 3 
punktis a osutatud ettevõtjate juures, kui 
sõidukijuhid tegelevad määrustes (EÜ) 
nr 1072/2009 ja (EÜ) nr 1073/2009 
määratletud rahvusvaheliste vedudega, 
kui need piirduvad vedudega, mis tehakse 
liikmesriigist, kus autoveo-ettevõtja on 
registreeritud, otse teise liikmesriiki ja 
millele järgneb üks mahalaadimine ja/või 
üks pealelaadimine selles liikmesriigis 
kahe tööpäeva jooksul pärast 
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kohalejõudmist ning otsene 
tagasipöördumine liikmesriiki, kus 
autoveo-ettevõtja on registreeritud, ja mis 
ei hõlma ühtegi kabotaažvedu ega muud 
liiki vedu üheski teises liikmesriigis.

Or. en


