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Olete 
lähetatud 
sõiduki-
juht
Kui veate kaupu piiratud aja 
jooksul muus ELi liikmesriigis kui teie tööandja asukohaliik-
mesriik ning teete järgmisi toiminguid, olete lähetatud 
sõidukijuht.
	● Kabotaažvedu. Teie tööandja ei ole asutatud liikmesriigis, 

milles teete riigisiseseid kaubavedusid.
	● Välisriikidevaheline vedu. Kaubavedu kahe liikmesriigi 

vahel või liikmesriigi ja ELi-välise riigi vahel ning teie 
tööandja ei ole asutatud neist üheski.

	● Tühisõit. Lähetuseeskirjade alla kuuluv sõit, mis toimub 
kabotaažveo või kolmanda riigi sõidukiga maanteeveo 
kontekstis.

	● Kombineeritud kaubavedu. Kui kombineeritud 
kaubaveo esimene või viimane osa on välisriikidevaheline 
vedu või kabotaažvedu, olete lähetatud sõidukijuht ainult 
nimetatud esimese või viimase osa ajal.

Teekontrollis peate kontrolliametnikule esitama 
järgmise:
	● lähetusdeklaratsiooni koopia (elektrooniline või paberil); 
	● tõendid vastuvõtvas liikmesriigis toimuva kaubaveo kohta 

(nt saateleht);
	● sõidumeeriku salvestised.

Teie tööandja peab tagama, et need ajakohased 
dokumendid on teil olemas.

Mis töötasule ja muudele 
töötingimustele on teil õigus?

Kui riigis, kuhu teid lähetati, on üldine 
töötasu ja töötingimused paremad kui 
teie tööandja asutamisriigis, on teil õigus 
suuremale töötasule ja parematele töö-
tingimustele. Kui tase ei ole parem, kehti-
vad asukohariigi eeskirjad.

Te ei ole 
lähetatud 
sõidukijuht

Te ei ole lähetatud sõidukijuht, kui teete mis tahes järgmist 
kaubavedu.
	● Kahepoolne vedu. Vedu teie tööandja asukohaliikmes-

riigist teise riiki (ELis või mujal) või naasmine mis tahes 
muust riigist (ELis või mujal) liikmesriiki, kus teie tööandja 
on asutatud.

	● Piiratud täiendavad peale- ja/või mahalaadimistoi-
mingud. Liikmesriikides või ELi-välistes riikides, mis läbiti 
kahepoolsel veol.

	● Transiit. Läbisõit liikmesriigist ilma peale- või 
mahalaadimiseta.

	● Tühisõit. Kui teie sõit toimub kahepoolse veo kontekstis
	● Kombineeritud kaubavedu. Kui kombineeritud 

kaubaveo esimene või viimane osa on kahepoolne vedu, 
ei ole te lähetatud sõidukijuht ainult nimetatud esimese 
või viimase osa ajal.

Mis töötasule ja töötingimustele on teil 
õigus?

Kui te ei ole lähetatud sõidukijuht, kehtib teie tööandja 
asukohaliikmesriigi töötasu ja töötingimuste tase.

2022.1917_ET_updt.indd   3-42022.1917_ET_updt.indd   3-4 9/12/2022   9:53:09 AM9/12/2022   9:53:09 AM


